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WPROWADZENIE
W materiałach dydaktycznych została najpierw zamieszczona obszerna prezentacja w Power Poincie, w której opi-
sano i zilustrowano rodzaje systemów kanalizacyjnych, ich uzbrojenie oraz elementy projektowania. Zamieszczone 
grafiki dotyczą podstawowych informacji o systemach odprowadzania ścieków, które są omawiane na pierwszym 
stopniu w ramach modułu „Kanalizacje”. W drugiej części skryptu zostały zamieszczone cztery rozdziały stanowiące 
teksty uzupełniające do prezentacji z pierwszej jego części. Zawierają one obszerne elementy artykułów własnych, 
zmieszczone tu za zgodą pisemną poszczególnych redakcji czasopism. Za każdym razem podano dane bibliograficz-
ne umieszczonych fragmentów tekstów. Tematyka części tekstowej została dobrana tak, aby zawierała informacje 
uzupełniające, na których przedstawienie nie zawsze udaje się znaleźć czas na sali wykładowej, a które dostarczają 
praktycznych informacji i opierają się na przypadkach rzeczywistych. Pierwszym szczegółowo omówionym tematem 
jest dobór spadków minimalnych kanałów grawitacyjnych z uwagi na naprężenia ścinające na granicy ściana kanału 
– przepływające ścieki oraz ze względu na wielkości prędkości granicznych przepływu. Kanalizacja grawitacyjna jest 
zdecydowanie najczęściej stosowanym rodzajem kanalizacji, a ponieważ w Polsce przeważają tereny nizinne, więc 
prawidłowe określenie spadków minimalnych ma wyjątkowo duże znaczenie i decyduje zarówno o warunkach trans-
portu i zatrzymywania osadów, jak i o ich zagłębieniu. Drugi temat obejmuje praktyczne informacje dotyczące doboru 
pomp ściekowych w kanalizacji ciśnieniowej. Trzeci temat dotyczy wymiarowania kanalizacji ściekowej na podstawie 
ogólno dostępnego programu Epanet 2. Został on napisany z myślą o wymiarowaniu systemów zaopatrzenia w wodę, 
ale może być z powodzeniem stosowany również do wymiarowania kanalizacji ciśnieniowej i pozwala na prowadzenie 
tak zwanej symulacji czasoprzestrzennej, dostarczając znacznie więcej informacji niż stosowane przedtem statystyczne 
metody projektowania ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych.



CZĘŚĆ I  
POKAZ SLAJDÓW

(Michał Zielina)



Kanalizacje

Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
michal.zielina@pk.edu.pl
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

1/ https://pixabay.com/pl/photos/dobrze-pracy-pracownik-obserwowa%c4%87-1664248/
2/ http://www.crookedbrains.net/
3/ Zdjęcie Brightons Victorian sewage tunnel https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brightons_Victorian_sewage_tunnel.jpg



Podział ścieków
• Bytowo-gospodarcze – powstają na skutek zaspokajania potrzeb

higienicznych, sanitarnych oraz gospodarczych, są związane
bezpośrednio z bytowaniem człowieka, charakteryzują się dość
stałą ilością i jakością.

• Ścieki przemysłowe – powstają w zakładach przemysłowych,
np. produkcyjnych lub usługowych. Ich skład, rodzaj i ilość
zależą przede wszystkim od rodzaju przedsiębiorstwa i jego
gospodarki wodno-ściekowej.

• Wody opadowe – powstają przede wszystkim w wyniku takich
zjawisk jak: spływy deszczowe, topnienie śniegu, mycie,
polewanie ulic. Cechują się znaczną zmiennością ilości i składu.

• Rolnicze – powstają na skutek prowadzenia dużych hodowli
zwierząt i wytwarzanych przez nie odchodów oraz wód
spływających z pól. Wpływa na nie stosowanie dużych ilości
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.



Podział systemów kanalizacyjnych wg 
kryterium poziomu segregacji

• Ogólnospławne

• Rozdzielcze

• Półrozdzielcze (separatory)



Podział kanalizacji ze względu na sposób 
transportu

 Kanalizacja bezodpływowa – transport ścieków do miejsca 
przeznaczenia za pomocą taboru asenizacyjnego.

 Kanalizacja odpływowa – transport za pomocą kanałów.



Podział kanalizacji ze względu na zasięg 
terenowy

 Kanalizacja indywidualna (zagrodowa) – ścieki oczyszczone 
w obrębie zagrody.

 Kanalizacja zbiorowa – odtransportowanie ścieków do 
oczyszczalni (lokalna i grupowa).



Podział kanalizacji ze względu na stopień 
kompletności

 Pełna – usuwanie i oczyszczanie wszystkich rodzajów 
ścieków.

 Częściowa – niektóre rodzaje ścieków lub gdy nie są 
oczyszczone.



Podział kanalizacji wg hydraulicznych 
warunków przepływu

 Grawitacyjna

 Grawitacyjno-tłoczna

 Ciśnieniowa 

 Podciśnieniowa

 Małośrednicowa



Schemat systemu ogólnospławnego

1. Granica kanalizowanego obszaru
2. Zbieracz główny
3. Oczyszczalnia ścieków
4. Wylot kolektora z oczyszczalni do odbiornika
5. Burzowce

Kanał ogólnospławny

Błaszczyk W., Stomatello H., Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, Arkady, Warszawa 1974.



Schemat systemu rozdzielczego

1. Granica kanalizowanego obszaru
2. Zbieracz główny
3. Oczyszczalnia ścieków
4. Wylot kolektora z oczyszczalni do odbiornika 
5. Wylot kanałów deszczowych

Kanały sanitarne
Kanały deszczowe

Błaszczyk W., Stomatello H., Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, Arkady, Warszawa 1974.



Schemat systemu półrozdzielczego

1. Granica kanalizowanego obszaru
2. Zbieracz główny
3. Oczyszczalnia ścieków
4. Wylot kolektora z oczyszczalni ścieków do odbiornika
5. Separator
6. Wylot z kanałów deszczowych do odbiornika

Kanały sanitarne
Kanały deszczowe

Błaszczyk W., Stomatello H., Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, Arkady, Warszawa 1974.



Kanalizacja ogólnospławna

 Wymiarujemy kanały ogólnospławne na sumę maksymalnego
przepływu ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz
przepływu wód opadowych dla deszczu miarodajnego.

 Stosuje się urządzenia odciążające: zbiorniki retencyjne,
przelewy burzowe.



Kanalizacja rozdzielcza

 Wymiarujemy osobno kanały sanitarne na maksymalny
przepływ ścieków sanitarnych i przemysłowych, a osobno
kanały deszczowe na przepływ wód opadowych podczas
deszczu miarodajnego.

 Do ochrony odbiornika stosuje się zbiorniki retencyjne lub
osadniki.



Kanalizacja półrozdzielcza

 Kanalizacja deszczowa i sanitarna są sprzężone ze sobą
separatorami.

 Separatory ścieków umożliwiają spływ zanieczyszczonej
pierwszej fali wód opadowych do sieci sanitarnej
i przemysłowej, a następnie są one kierowane do
wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków.



Zalety systemu ogólnospławnego

 Krótsza sieć

 Prostszy układ sieci – brak kolizji

 Sieć zajmuje mniej miejsca

 Mniejsze długości i koszty przykanalików

 Możliwość spławiania śniegu

 Tańsza w budowie (w określonych warunkach)

 Tańsza w eksploatacji



Wady systemu ogólnospławnego

 Małe prędkości podczas pogody bezdeszczowej – konieczność płukania 

sieci

 Nierównomierna praca oczyszczalni ścieków

 Duże zagłębienia kanałów

 Możliwość zalewania niżej położonych pomieszczeń

 Dodatkowe koszty przelewów burzowych i burzowców

 Możliwość zrzutu ścieków sanitarnych (rozcieńczonych) bezpośrednio 

do środowiska (z ominięciem wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków)



Zalety systemu rozdzielczego

 Ścieki deszczowe w całości oczyszczone

 Równomierna praca oczyszczalni

 Niżej położone pomieszczenia nie są zalewane

 Mniejsze zagłębienia kanałów

 Mniejsze średnice kanałów

 Równomierny przepływ i większa prędkość

 Możliwość etapowania budowy



Wady systemu rozdzielczego

 Długa sieć

 Skomplikowana – kolizje

 Dodatkowa oczyszczalnia dla ścieków deszczowych

 Możliwość „dzikich” przyłączeń

 Utrudniona budowa w wąskich ulicach



Pompownie ścieków – z mokrą i suchą komorą 

Thomas E., Jenkins P.E., Pump Station Wet Wells vs. Dry Wells, Municipal Sewer and Water, July 2016.



Pompownia ścieków z pompą zatopioną

Kanał 
grawitacyjny

Przewód 
ciśnienio
wy

Zawór odcinający 
Zawór zwrotny

Pompa z otwartym wirnikiem



Prowadnica i system sprzęglający
łączący automatycznie pompę
z przewodem tłocznym

Przydomowa pompownia ścieków z pompą zatopioną

Katalog przepompowni ścieków firmy Conplast (http://www.conplast.com.pl/About/897_748_przykladowe-rozwazania-przepompowni.aspx). 



Sieciowa pompownia ścieków z pompą zatopioną i komorą zasuw

Pompownie sieciowe, katalog firmy JBK SYSTEM (https://jbksystem.pl/pompownie-sieciowe/). 



Trzyzbiornikowa przepompownia ścieków z pompą zatopioną (mokra)

Przepompownie mokre – wybrane wzory, materiały EkoWodrol Sp. z o.o. (https://www.wodkany.pl/4-gotowe-projekty-przepompowni-mokrych/).



Materiały do budowy pompowni
Obudowa:
• PEHD (przydomowe pomownie ścieków)
• GRP Glass-fiber reinforced plastic (plastikowa wzamacniana włóknem szklanym)
• Kręgi betonowe (pompownie sieciowe)
• Betonowy monolit (pompownie sieciowe)
• Polimerobeton

Uzbrojenie:
• Tradycyjnie z żeliwa, dzisiaj często Polypthalamid (PPH)
• Przewody wewnątrz, często ze stali nierdzewej

Pokrywa włazowa:
• Betonowa lub żeliwna (ciężka)
• Włókna szklane, aluminium (lekka)



Pompownia ścieków z pompą zatopioną

1/ Pompownie – gospodarka ściekowa, materiały internetowe firmy PUMPEXPORT S.A. (https://www.pumpexpert.pl/project/pompownie-sciekow/).
2/ Modernizacje przepompowni ścieków, materiały internetowe firmy METALCHEM – WARSZAWA S.A. (http://www.metalchemsa.com.pl/modernizacje-przepompowni-sciekow/).



Tłocznie
(sewage pumping station with separation of solids)

Pump and pumping system, katalog przepompowni Hydrovacuum S.A. (http://www.pumps-hv.com/sewage_pumping_station.php#ad-image-0). 



Schemat działania tłoczni

Pump and pumping system, katalog przepompowni Hydrovacuum S.A. (http://www.pumps-hv.com/sewage_pumping_station.php#ad-image-0). 



Przepompownie (lift station)

Przepompownie ścieków, katalog F.I. Manta (http://www.fimanta.pl/). 



Przepompownie (lift station) – przykład



Projektowanie pompowni kanalizacyjnej

Vr = [Tsp * Qz * (Qp – Qz)]/Qp

Vr [l] – objętość retencyjna
Tsp [s] – okres włączania się pompy
Qz [l/s] – dopływ do pompowni
Qp [l/s] – wydajność pompy

Tsp = 3600/S
S – maksymalna dopuszczalna częstotliwość
włączania
* Moc pompy < 4 kW – > 30 cykli na godzinę
* Moc pompy < 7,5 kW – od 25 do 30 cykli na godzinę
* Moc pompy >7,5 kW – od 10 do 20 cykli na godzinę

Hz = hm + Hr + hb

Hr = Vr/A
• Hr – wysokość objętości retencyjnej
• A – powierzchnia przekroju obudowy pompowni

Piechurski F., Ocena energetyczna pracy pompowni ścieków i tłoczni, Inżynier Budownictwa (https://inzynierbudownictwa.pl/ocena-energetyczna-pracy-pompowni-sciekow-i-tloczni/).





Zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej
oraz wąskośrednicowej (odciążonej) na terenach:

 � o rozproszonej zabudowie,
 � gdzie brak naturalnych spadków,
 � o trudnych warunkach gruntowych,
 � przy wysokim poziomie wody gruntowej,
 � w wąskich ulicach,
 � ochrony zasobów wodnych otwartych i gruntowych.



2 – przewód grawitacyjny
3 – przydomowa przepompownia ścieków
4 – podłączeniowy rurociąg ciśnieniowy
5 – zbiorczy rurociąg ciśnieniowy
6 – studzienka z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym
7 – strefowa pompownia ścieków
8 – zbiornik uśredniający w oczyszczalni ścieków
9 – przyłącze do płukania
10 – tranzytowy rurociąg ciśnieniowy

Schemat kanalizacji ciśnieniowej

Heidrich Z., Podedworna J., Kaletnik M., Stańko G., Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.



Pompownia przydomowa

Materiały  firmy Conplast, przykładowa przepompownia ścieków (http.Conplast.com.pl).



Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej

 Wentylacja projektowana na przykanaliku.
 Minimalizacja czasu przetrzymania ścieków w przydomowych

przepompowniach (zagniwanie).
 Minimalna wydajność budowanych w Polsce pomp 0,7 dm3/s.
 Otwarte wirniki.
 Minimalna średnica rurociągu tłocznego 60 mm (z rozdrabniaczem)

i 80 mm (bez systemu tnącego).
 Studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym i studzienki

z przyłączem do płukania.
 Główny rurociąg ciśnieniowy – minimum 100 mm.
 Prędkość minimalna w przewodzie ciśnieniowym > 0,7 m/s – co

najmniej raz na dzień.
 Przewody ciśnieniowe uliczne należy projektować tak, aby ciśnienie

w żadnym punkcie nie przekroczyło 0,25 MPa.
 Zbiorniki pompowni monolityczne (szczelne).
 Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, przede wszystkim PE

(polietylen).
 Szczelne połączenia.



Zalety kanalizacji ciśnieniowej 

• Prawie całkowite zatrzymanie infiltracji wód gruntowych do kanału, przez co
zmniejsza się ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, zwiększając
jednocześnie ich stężenie (znacznie mniejsza oczyszczalnia) i zapobiegając
osuszaniu terenu.

• Wykluczenie eksfiltracji, która powodowałaby zatrucie wód podziemnych ście-
kami.

• Znaczne zmniejszenie średnic przewodów, które jest wynikiem zmniejszenia
ilości ścieków oraz pracy przewodów przy całkowitym wypełnieniu.

• Przewody można prowadzić równolegle do powierzchni terenu na niewielkiej
głębokości.

• Zmniejszenie czasu budowy ze względu na ograniczenie głębokości wykopów
oraz możliwość stosowania lekkich, łatwych w montażu rur z PVC lub PE.

• Zachowanie znacznych rezerw przepustowości ze względu na zmienność
przepływu kosztem wzrostu ciśnienia.

• Możliwość współpracy z siecią grawitacyjną, co pozwala na projektowanie
układów mieszanych.

• Wyeliminowanie kontaktu personelu ze ściekami, co zmniejsza zagrożenia
wypadkowe i chorobotwórcze.



Wady kanalizacji ciśnieniowej 

• Możliwości awarii urządzeń pompowych i przepełnienia
zbiorników.

• Możliwość pęknięcia przykanalików lub kanałów ulicznych,
powodujące skażenie gruntu i wód gruntowych.

• Konieczność ciągłego niezawodnego dostarczania energii do
zasilania systemu.

• Konieczność regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń
przez wykwalifikowanych pracowników.

• Możliwość występowania deficytu tlenowego w ściekach.



Równanie Darcy–Weisbacha dla przewodów ciśnieniowych

• hf – strata wysokości ciśnienia spowodowana tarciem
• L – długość przewodu
• D – średnica wewnętrzna przewodu
• V – średnia prędkość przepływu, równa wartości przepływu 
przez powierzchnię czynną
• g – przyspieszenie ziemskie
• f – współczynnik tarcia Darcy



Diagram Moody’ego do rozwiązywania równania Colbrook–White’a

Moody L.F., Friction factors for pipe flow, Transactions of the ASME, 66 (8), 1994, 671–684.



Liczba
przydomowych
przepompowni

Średni czas pracy pojedynczej pompy – Tp [min]

0,2 0,6 1 2 3 4 6 8 10

5 1 1 1 1 1 1 2 2 2

10 1 1 1 1 2 2 3 3 4

15 1 1 1 2 2 3 4 4 5

20 1 1 1 2 3 3 4 5 6

30 1 1 2 3 4 4 6 7 9

40 1 2 2 3 4 5 7 9 11

60 1 2 3 4 6 7 10 13 15

80 1 2 3 6 7 9 13 16 19

100 1 3 4 7 9 11 15 19 23

120 2 3 5 7 10 13 17 22 27

150 2 4 5 9 12 15 21 27 33

200 2 5 7 11 15 19 27 35 42

250 2 5 8 13 18 23 33 42 51

300 3 6 9 15 21 27 39 50 61

Liczba pompowni pracujących w tym samym momencie z prawdopodobieństwem 95%.

Tablica do wyznaczania liczby pracujących jednocześnie 
pompowni kanalizacyjnych 



Projektowanie kanalizacji ciśnieniowej

Heidrich Z., Podedworna J., Kaletnik M., Stańko G., Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.



Schemat kanalizacji podciśnieniowej

Zasady funkcjonowania kanalizacji podciśnieniowej, materiały internetowe firmy REVAC (http://www.revac.pl/funkcjonowanie.html). 



1 – studnia zbiorczo-zaworowa
2 – przykanalik grawitacyjny
3 – przykanalik podciśnieniowy
4 – kolektor podciśnieniowy
5 – stacja próżniowo-tłoczna ze zbiornikiem podciśnieniowym
6 – biofiltr
7 – rurociąg tłoczny

Schemat kanalizacji podciśnieniowej

Schemat budowy kanalizacji podciśnieniowej, materiały internetowe firmy Qua-vac (https://quavac.com/about-quavac/).



Sposoby układania przewodów podciśnieniowych

Heidrich Z., Podedworna J., Kaletnik M., Stańko G., Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, Warszawa 2008. 



Profile przewodów podciśnieniowych
a) fala, b) zębata piła, c) kieszenie

Kalenik M., Niekonwencjonalne systemy kanalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.



 W rurociągach panuje podciśnienie obniżające wytrzymałość rury, stąd
zaleca się stosowanie rur z PVC-U PN 10 lub PE-HD PN 6.

 Po otwarciu zaworu mieszanina wodno-ściekowa powinna przemieszczać
się z prędkością 5-7 m/s.

 Minimalna średnica przyłącza podciśnieniowego wynosi DN 50, a kanału
(przewodu) podciśnieniowego DN 65.

 W przypadku gdy w ściekach znajdują się części stałe, kanały
podciśnieniowe powinny mieć średnicę, co najmniej DN 80. Zbiorcze
rurociągi główne (od DN 80 do DN 250) i boczne tworzą sieć
rozgałęzioną.

 Wysokości dla pojedynczych wzniosów nie powinny przekraczać 1,5 m,
minimalny odstęp między wzniosami na rurociągu zbiorczym nie
powinien być mniejszy niż 6 m, a odstęp między wzniosami na przyłączu
– nie mniejszy niż 1,5 m.

 Kanały podciśnieniowe muszą być układane z minimalnym spadkiem
0,2%.

Projektowanie kanalizacji podciśnieniowej



 Głębokości ułożenia przewodów mieszczą się w przedziale od 1,4 do 1,7 m.
Po uwzględnieniu 20 cm wymaganej podsypki, głębokość wykopów wynosi
od 1,6 m do 1,9 m.

 Studnie z kręgów betonowych nie są zalecane ze względu na szczelność,
a stosować można jedynie żelbetowe monolityczne.

 Po zgromadzeniu ok. 40 dm3 ścieków w studzience zawór podciśnieniowy
otwiera się automatycznie i studzienka zostaje opróżniona w całości.

 Zawór otwiera się przy wartości podciśnienia w przewodzie co najmniej
15 kPa, a jeśli w ściekach znajdują się części stałe, to co najmniej 20 kPa.

 Pokonanie przez ścieki drogi od najdalej położonej studzienki do zbiornika
powinno zajmować od 1 do 6 godzin. Odległość ta nie powinna być większa
niż 3,5 km, a liczba mieszkańców nie powinna przekraczać 5000.

Projektowanie kanalizacji podciśnieniowej



Studnia zbiorczo-zaworowa i zawór podciśnieniowy

Kalenik M., Siwiec T., Wichowski P., Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa obszarów wiejskich, Rynek Instalacyjny, 11/2012. 

Zasady funkcjonowania kanalizacji podciśnieniowej, materiały internetowe firmy REVAC (http://www.revac.pl/funkcjonowanie.html). 



Stacja próżniowo-tłoczna

Heidrich Z., Podedworna J., Kaletnik M., Stańko G., Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, Warszawa 2008. 



Zalety kanalizacji podciśnieniowej

 Płytkie i proste wykopy o głębokości 1,4-1,7 m.
 Lekki sprzęt do wykonania wykopów.
 Niskie koszty zasypki i odtworzenia nawierzchni.
 Omijanie przeszkód bez konieczności przebudowy istniejącego

uzbrojenia podziemnego.
 Brak potrzeby stosowania studzienek rewizyjnych.
 Szybkie, proste i trwałe połączenia rurociągów, przez zgrzewanie
gwarantujące wysoką szczelność.

 Zawory podciśnieniowe pracują automatycznie, bez konieczności
zasilania elektrycznego.

 Brak eksfiltracji i infiltracji.



Zalety kanalizacji podciśnieniowej

 Brak zatorów w przewodach sieci (duża prędkość przepływu 6 m/s).
 Ograniczenie możliwości powstawania gazów i uciążliwości zapachowych 

na terenie posesji (bardzo mała ilość ścieków, ok. 40 dm3, natychmiast 
zasysana jest do sieci).

 Jedna pompownia dla całej miejscowości – konieczność kontroli jednego 
obiektu.

 Brak konieczności doprowadzenia instalacji elektrycznej do każdej
pompowni.



Wady kanalizacji podciśnieniowej

 Konieczność utrzymania podciśnienia – szczelność.
 Ograniczona odległość od pomp próżniowych, które wytwarzają
podciśnienie 60-80 kPa.

 Dużo większa energochłonność niż kanalizacji grawitacyjno-
tłocznej.

 Trudne do wykrycia miejsca nieszczelności.
 Wymagana duża niezawodność zasilania prądowego.



Kanalizacja małośrednicowa

1 – budynek mieszkalny, 2 – przykanalik, 3 – osadnik gnilny,  4 – kanał ściekowy, 5 –
czyszczak.

U.S. Environmental Protection Agency, October 1991, Manual: Alternative Wastewater Collection Systems, EPA Office of Water, EPA Office of Research & Development, Washington, DC. EPA 625/1-91/024.



 Zakres wewnętrznych średnic zbiorczego rurociągu ściekowego waha się
w granicach od 0,05 do 0,25 m.

 Zaleca się przyjmowanie prędkości samooczyszczania nie mniejszej niż
0,45 m/s przy połowicznym napełnieniu kanału.

 W najwyższych punktach sieci i na długości sieci, nie rzadziej niż co
300 m, należy instalować czyszczaki z rurą wentylacyjną.

 Osadniki gnilne na każdej z posesji zazwyczaj opróżniane są co 3-5 lat,
natomiast przy zastosowaniu biopreparatów enzymatyczno-bakteryjnych co
7-10 lat.

 Studzienka kaskadowa o obniżeniu minimum 0,4 m zabezpiecza przed
cofką ścieków i umożliwia inspekcję systemu.

 Rurociągi projektuje się na przepływ Qd max, ponieważ czas przetrzymania
ścieków w osadniku gnilnym wynosi średnio od 2 do 3 dób.

Projektowanie kanalizacji małośrednicowej



Budowanie systemu kanalizacyjnego jest rekomendowane, gdy liczba 
mieszkańców na 1 km sieci jest > 120.

Gdy spadek terenu i > 1% i budowa sieci jest ekonomicznie tańsza, to 
można rozważać budowę sieci kanalizacyjnej przy mniejszym niż 120 

Wskaźniku Koncentracji Aglomeracyjnej

Wskaźnik Koncentracji Aglomeracji



Kanalizacja bezodpływowa

 Szambo – zbiorniki bezodpływowe, indywidualne dla każdego lub 
kilku domów, z których ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym.

 Niskie koszty inwestycyjne, wysokie koszty eksploatacyjne ze 
względu na koszty wywozu ścieków.

 Jest uciążliwa dla otoczenia i mieszkańców, a ponadto stanowi
potencjalne zagrożenie dla płytkich wód gruntowych.



Kanalizacja bezodpływowa

Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Szambo).



 Szamba są dziś często wykonywane z tworzyw sztucznych,
tradycyjnie z żelbetu.

 Za pomocą taboru asenizacyjnego ścieki przewożone są do najbliższej
oczyszczalni ścieków.

 Rozwiązanie to powinno być traktowane przejściowo.
 Wywożenie na dalszą odległość jest nieekonomiczne.
 Szamba są często celowo rozszczelniane przez użytkowników,
stanowiąc zagrożenie dla środowiska.

 Maksymalna zalecana częstotliwość wywożenia ścieków do
oczyszczalni co 2-3 tygodnie.

Kanalizacja bezodpływowa



 Zagniwające ścieki z szamb są wielokrotnie bardziej
zanieczyszczone od surowych ścieków i wprowadzone do
oczyszczalni zagrażają wrażliwej części biologicznej.

 Duży ładunek zwożony do oczyszczalni taborem asenizacyjnym
jest potęgowany jednozmianowością – większość ścieków
dowożona jest do oczyszczalni w ciągu 8 godzin.

Kanalizacja bezodpływowa



0.5 m 1.5 m

15 m

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym 

Istota oczyszczalni drenażowych, materiały internetowe firmy F.H.U. HELP (http://www.ekologia24.biz/oczyszczalnie/istota-oczyszczalni-drenazowych/).



Zagłębienie kanałów grawitacyjnych

 Minimalne zagłębienie kanałów sanitarnych – 2 m (na terenach
z zabudową rozproszoną 2,5-3,0 m (na terenach z zabudową zwartą).

 Minimalne zagłębienie kanałów deszczowych – 1,6-1,8 m.
 Minimalne zagłębienie kanałów ogólnospławnych – 2,5-3,0 m.
 Maksymalne ekonomiczne zagłębienie kanałów – 4 m (obszary

z zabudową rozproszoną), 6-8 m (obszary z zabudową zwartą).



Zagłębienie kanałów 

Minimalne zagłębienie powinno uwzględniać:
 głębokość przemarzania (o 20 cm większe przykrycie),
 długość przykanalika i kanałów bocznych i ich zagłębienie,
 rodzaj budynków (podpiwniczone lub podpiwniczone),
 uniknięcie kolizji z innymi uzbrojeniami,
 głębokość nie powinna być mniejsza niż 1,6-1,8 m ze względu na 

kolizję z innymi sieciami.

Maksymalna głębokość uzależniona jest od:
 warunków wodno-gruntowych, 
 kosztów inwestycyjnych.



Odwierty w celu wykonania badań hydrogeologicznych co 50 m wzdłuż 
tras projektowanych przewodów, do głębokości 2 m poniżej dna 
planowanych wykopów.

Mapa głębokości przemarzania 
i badania hydrogeologiczne 

Materiały internetowe (http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/07/jak-geboko-zakopac-rury.html).



Zagłębienie kanałów 

Wpływ długości i głębokości przykanalika i kanałów bocznych.

Zasady projektowania sieci rozdzielczej, Technik inżynierii sanitarnej (http://www.instsani.pl/926/zasady-projektowania-sieci-rozdzielczej). 



Przekroje kanałów inne niż kołowy: jajowy, jajowy podwyższony, gruszkowy, dzwonowy.

Przekroje kanałów

Madryas C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.



Średnice minimalne kołowych kanałów 
grawitacyjnych

• 200 mm – kanalizacja sanitarna 
• 300 mm – kanalizacja deszczowa i ogólnospławna
• 150 mm – przykanaliki



Projektowanie spadku dna kanału

Spadek dna kanału należy projektować możliwie mały, lecz
z uwzględnieniem warunków:

• uzyskania prędkości zapewniającej samooczyszczanie kanału,

• możliwości dokładnego wykonania małych spadków dna
kanału,

• uzyskania minimalnego zagłębienia kanału.



Spadki minimalne kanałów w sieci

• 200 mm – 5‰
• 250 mm – 4‰
• 300 mm – 3‰
• 350 mm – 2,5‰
• 400 mm – 2,0‰ 



Spadki minimalne przykanalików

• 150 mm – 15‰
• 200 mm – 10‰
• 250 mm – 6‰



Metody wyznaczania minimalnych 
i maksymalnych spadków kanału

• w oparciu o średnicę wewnętrzną kanału,
• w oparciu o prędkość przepływu strumienia ścieków,
• w oparciu o naprężenia ścinające.



Prawo Imhoffa

min
1i
D



gdzie: imin – spadek minimalny kanału [-]
D – średnica wewnętrzna kanału [mm]



Wyznaczanie przepływu strumienia 
ścieków

• Dla kanałów sanitarnych w oparciu o maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na wodę.

• Dla kanałów deszczowych w oparciu o wartość obliczoną dla
deszczu miarodajnego, który pojawi się w ciągu roku
z określonym prawdopodobieństwem.



Wyznaczenie strumienia ścieków 
sanitarnych

 Według wytycznych do programowania zapotrzebowania wody
i ilości ścieków przeciętna ilość ścieków odprowadzanych systemami
kanalizacyjnymi to ok. 80-90% dostarczonej wody.

 Z zabudowy mieszkalnej, zakładów usługowych i administracji –
95%.

 Z zakładów przemysłowych, składów i zaplecza budownictwa – 85%.
 Z zaplecza komunikacji zbiorowej – 100%.
 Woda ze zmywania ulic i placów – 25%.
 Woda na podlewanie zieleni i ogródków – 0%.



Wody infiltracyjne i przypadkowe

 Wody infiltracyjne – wody napływające z gruntu – ich ilość
zależy od materiału, połączeń oraz położenia względem
zwierciadła wód gruntowych

 Wody przypadkowe – wody opadowe dostające się przez
włazy i inne uzbrojenie sieci kanalizacyjnej, dzikie przyłącza
itp.



Prędkość minimalna

Samooczyszczanie kanału spełnione jest przy:
 prędkości 0,8 m/s dla sieci deszczowej i sanitarnej przy
całkowitym napełnieniu,

 prędkości 1,0 m/s dla sieci ogólnospławnej przy
całkowitym napełnieniu,

 prędkości 0,6 m/s przy dowolnym napełnieniu.



Prędkość maksymalna

Największe dopuszczalne spadki zależą od maksymalnej
dopuszczalnej prędkości, wynikającej ze ścieralności ścianek
kanału:

 Stary PVC – 2 m/s
 Nowy PVC – 4 m/s
 beton, kamionka – 5 m/s
 dla sieci sanitarnej i ogólnospławnej – 3 m/s
 dla sieci deszczowej – 7 m/s



Napełnienie maksymalne

 Powinno gwarantować właściwą wentylację, napowietrzanie,
ochronę przed zagniwaniem oraz swobodny spływ,
uwzględniać wody infiltracyjne i przypadkowe oraz
zarastanie.

 W kanałach sanitarnych nieprzełazowych (H < 1 m)
napełnienie przy maksymalnym natężeniu przepływu nie
powinno przekraczać 60% wysokości przekroju.

 Kanały sanitarne nieprzełazowe (H < 1 m) można też
wymiarować na dwukrotność maksymalnego natężenia
przepływu.

 W kanałach sanitarnych przełazowych przepustowość kanału
powinna być większa o 50% od maksymalnego natężenia
przepływu ścieków w kanale.



Napełnienie maksymalne w kanałach 
deszczowych i ogólnospławnych

Dopuszczalne całkowite napełnienie przy strumieniu
miarodajnym, przy zachowaniu swobodnego spływu.



Równanie Manning–Chezy

Rh – promień hydrauliczny [m]

F – powierzchnia czynna [m2]

U – obwód zwilżony [m]

I – spadek hydrauliczny = spadek kanału [-]

v – średnia prędkość strumienia ścieków [m/s]

n – szorstkość (0,014) [𝑚𝑚−1/3s]

F F

Przy swobodnym  zwierciadle



τ – średnie naprężenie ścinające na granicy ścieków i wewnętrznej powierzchni 
kanału [Pa]

𝐴𝐴 = 𝑝𝑝
𝛾𝛾+z – wysokość ciśnienia [m]

A – przekrój czynny [m2]

U – obwód zwilżony [m]

 – gęstość ścieków [kgm3]

g – współczynnik grawitacji [ms2]

 – kąt kanału [rad]

i – spadek kanału [-]

 – ciężar właściwy ścieków [ Nm3]

Rh – promień hydrauliczny [m]

Naprężenia ścinające

hi gR 

𝜏𝜏 = 𝛾𝛾𝑅𝑅ℎ
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑝𝑝
𝛾𝛾 + 𝑧𝑧



o,min – krytyczne (minimalne konieczne do zainicjowania ruchu cząstki) naprężenie 
ścinające [Pa]

o,min = 1,5 [Pa] – dla kanalizacji deszczowej (w Polsce)

o,min = 2,0 [Pa] – dla kanalizacji sanitarnej (w Polsce)

o,min = 0,867 d0,277 (Heasted i in. 2004)

gdzie: d – średnica cząstki mineralnej o gęstości 2,7 kg/m3 [mm].

Przyjmując dla kanalizacji sanitarnej d = 1 mm, o,min = 0,867 [Pa].

Naprężenie ścinające krytyczne
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Rozkład prędkości w przekroju kanału 
jajowego i kołowego
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MATERIAŁY TEKSTOWE 

(Wojciech Dąbrowski)
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1. DOBÓR SPADKÓW MINIMALNYCH W KANALIZACJI
W tym rozdziale wykorzystano za zgodą redakcji obszerne fragmenty artykułu: W. Dąbrowski, Osady w kanalizacji, 
BMP Ochrona Środowiska (Obecnie Kierunek Wodkan), 4, 2013.

WSTĘP

Norma PN EN 752 2008 była pierwszym aktem prawnym w Polsce, w którym postawiono wymagania doboru spad-
ków minimalnych kanałów na podstawie wartości naprężeń ścinających na granicy przepływające ścieki – kanał, 
a nie bazując na prędkościach przepływu. Kraje skandynawskie jako pierwsze przyjęły wiele lat temu unormowania 
doboru spadków kanałów oparte na naprężeniach ścinających, a w Polsce międzywojennej obliczano siły unoszące 
osady. Jednakże w latach sześćdziesiątych XX wieku sformułowano wytyczne techniczne budowy kanałów więk-
szych od 350 mm, oparte na prędkości przepływu przy pełnym napełnieniu kanałów, przyjmując, że w kanalizacji 
ogólnospławnej nie powinna być ona mniejsza od 1 m/s, a w rozdzielczej nie mniejsza od 0,8 m/s. O ile w kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej co pewien czas występuje pełne napełnienie, o tyle w sanitarnej jest ono niedopusz-
czalne i największe napełnienia powinny się zawierać w przedziale 0,6-0,8 wysokości przekroju. Określenie dla tych 
kanałów wymaganej prędkości przepływu przy pełnym napełnieniu przekroju było jedynie sposobem na ułatwienie 
obliczeń hydraulicznych w czasach, gdy nie były dostępne nawet kalkulatory. W tych samych wytycznych z lat sześć-
dziesiątych dla najmniejszych kanałów określono spadki minimalne na podstawie zasad opracowanych przez Imhof-
fa. Jak się okaże w dalszej części artykułu, są one zbieżne z wnioskami wynikającymi z obliczeń wartości naprężeń 
ścinających na granicy kanał – ścieki.
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OSADY ŚCIEKOWE

Nieoficjalna brytyjska klasyfikacja osadów ściekowych Crabtree wymienia następujące ich rodzaje:
A – osady piasku i drobnego żwiru,
B – piasek posklejany związkami organicznymi, na przykład ropopochodnymi,
C – cienka warstwa związków organicznych przesuwająca się po osadach A oraz B,
D – organiczny biofilm na ścianach kanałów, zwłaszcza w zakresie wahań zwierciadła ścieków,
E – osady w zbiornikach retencyjnych.
Dąbrowski [2] wyróżnia jeszcze dwa charakterystyczne rodzaje osadów:
F – osady zgromadzone we wpustach deszczowych,
G – tłuszcze, jako lżejsze od ścieków, narastające na sklepieniach kanałów ciśnieniowych.

ŚREDNIE WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ ŚCINAJĄCYCH

Przyjmijmy, że kanał ułożony jest w spadzie S, na tyle małym, aby nie różnicować jego długości L i długości jego rzutu 
poziomego. Zakładamy dalej, że na długości tego kanału nie ma dopływów, a przepływ jest równomierny, to znaczy jest 
ustalony w czasie, a zwierciadło ścieków przyjęło pozycję równoległą do dna kanału. Przez A oznaczymy powierzchnię 
zwilżoną przekroju poprzecznego kanały, a przez P obwód zwilżony. Naprężenia styczne τ na granicy ściana kanału 
– przepływające ścieki są równoległe do wektorów prędkości przepływu i przeciwnie do nich skierowane.
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W dolnym i w górnym przekroju kanału napełnienie i przepływ są ta-
kie same, a więc taka sama jest wartość energii kinetycznej przepływają-
cych ścieków. Ponieważ kanał prowadzony jest ze spadkiem S, zmniejsza 
się energia potencjalna przepływających ścieków. Wobec tej samej warto-
ści energii kinetycznej na początku i na końcu kanału zmniejszenie energii 
potencjalnej zostanie zużyte na pracę naprężeń ścinających wzdłuż drogi 
przepływu, w wyniku czego energia ulegnie rozproszeniu na ciepło i ha-
łas. Zauważmy, że jedną z podstawowych zasad termodynamiki jest za-
chowanie bilansu energii, która ulega przemianom, w tym rozproszeniu, 
ale nie ginie. Tak więc używana powszechnie nazwa „straty hydrauliczne 
energii” w świetle termodynamiki jest nie do przyjęcia. Można natomiast 
używać przykładowo określenia „rozproszenie hydrauliczne energii”.

Zmniejszenie energii potencjalnej jest równe masie ścieków AˑLˑρ, po-
mnożonej przez przyspieszenie ziemskie g i przez obniżenie wysokości LˑS, a więc jest równe AˑLˑρˑgˑLˑS. Pracę tarcia 
o ściany przewodu można obliczyć jako iloczyn działającej siły PˑLˑτ drogi L oraz cos(α), gdzie przez α oznaczono kąt 
pomiędzy naprężeniami stycznymi i kierunkiem przesunięcia. Zarówno wektor przesunięcia, jak i przyłożonej siły są 
do siebie równoległe. Tak więc:

	 AˑLˑρˑgˑLˑS	=	PˑLˑτˑL		 (1)

Z definicji iloraz powierzchni zwilżonej A do obwodu zwilżonego P jest nazywany promieniem hydraulicznym Rh. 
Tak więc równanie na średnią wartość naprężenia ścinającego wzdłuż ścian kanału jest następujące:

 τ = RhˑρˑgˑS (2)

Wynika z tego równania, że średnia wartość naprężenia ścinającego zależy od Rh, a więc zarówno od wielkości ka-
nału, jak i jego napełnienia.

 
P 

A 

L 

τ 
ν 

Rys. 1. Ilustracja do obliczeń średniej wartości 
naprężenia ścinającego wzdłuż ściany 

wewnętrznej przewodu kołowego.

P
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ZASADA IMHOFFA

Imhoff przyjął, że dopuszczalne spadki S (minimalne i maksymalne) kanałów powinny być ograniczone następującą 
nierównością:
 1/D [mm] ≤ S ≤ 1/D [cm]  (3)

gdzie D jest średnicą przewodu kołowego wyrażoną raz w centymetrach, a raz w milimetrach.

PRĘDKOŚĆ GRANICZNA

Przez prędkość graniczną będziemy rozumieli tutaj prędkość obliczoną jako iloraz przepływu do powierzchni zwilżo-
nej Q/A, przy której w zanieczyszczonym kanale rozpoczyna się erozja osadu. Natomiast przez prędkość samooczysz-
czania (unoszenia) rozumieć będziemy taką prędkość w przekroju o powierzchni zwilżonej A, obliczoną jako Q/A, przy 
której w oczyszczonym kanale cała zawiesina jest transportowana bez odkładania osadu. Jeden z prostszych, a jednak 
sprawdzających się w praktyce wzorów (4) na prędkość graniczną podali Novak i Nalluri [4]:

 �c
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a d
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�
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1
  (4)

gdzie: vc – prędkość graniczna w kanale, g – przyspieszenie ziemskie, s – ciężar względny ziaren piasku w odniesieniu 
do wody, Rh – promień hydrauliczny kanału, d – średnica ziaren piasku jako pierwiastek z iloczynu wymiarów boku 
oczek sit, pomiędzy którymi zatrzymane zostało ziarno w czasie przesiewu. Przez a oznaczono dodatnią, a przez 
b ujemną wartość stałą, zależną od kształtu kanału. Tak więc nie tylko wartość naprężenia ścinającego, ale również 
prędkość graniczna zależy od promienia hydraulicznego Rh.
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PYTANIA

1. Skąd wiadomo, że równanie Manninga na opory przepływu opisuje dobrze wyłącznie przepływ burzliwy?

Równanie Manninga ma postać (5) lub (5a):
 v = (1/n) Rh

2/3 S0,5  (5)
 Q = (1/n) A Rh

2/3 S0,5  (5a)
W równaniach tych występuje współczynnik szorstkości n, który według krajowych wytycznych projektowych przyj-

muje się dla kanałów betonowych w wysokości 0,013 s m-1/3. W rzeczywistości zależy on nie tylko od rodzaju materia-
łu, z którego wykonany jest kanał, ale również od dokładności wykonania połączeń oraz narosłych w trakcie eksploata-
cji na ścianach osadów. Pomiary wykonane dla wieloletnich kanałów betonowych w miejscowości Chełm [3] wykazały, 
że wartości n zawierały się pomiędzy 0,014 s m-1/3 a 0,018 s m-1/3, a więc były do 40% większe od wartości zalecanych 
w wytycznych projektowych. W tym samym artykule podano dla rur kamionkowych zalecane w literaturze wartości 
0,010 s m-1/3, a dla tworzyw sztucznych 0,0125 s m-1/3. W różnych źródłach literaturowych dla kanałów z cegły kana-
lizacyjnej zaleca się przyjmować w obliczeniach n = 0,017 s m-1/3, a dla kanałów w złym stanie technicznym n = 0,03 
s m-1/3. Brytyjczycy opracowali obszerną normę do określania współczynnika szorstkości n w zależności od stanu tech-
nicznego kanałów. Zarówno w naszych wytycznych, jak i w normach brytyjskich oraz literaturze przedmiotu wartość 
współczynnika szorstkości n uzależnia się od materiału kanału i najogólniej ujmując jego stanu technicznego. Natomiast 
na wybór wartości n nie ma wpływu charakter ruchu, a więc wartość liczby Reynoldsa Re, co ogranicza zakres stoso-
walności równania Manninga. Brak uwzględnienia wpływu wartości liczby Re na opory ruchu w równaniu Manninga 
pozwolił na opracowanie na jego podstawie tak zwanych charakterystyk przekrojów przewodów kanalizacyjnych nieza-
leżnie od spadku, w którym ułożone są te kanały. Prostota i wygoda w korzystaniu z tych charakterystyk okupiona jest 
jednak mniejszą dokładnością odczytów Q/Qo, v/vo przy małych napełnieniach, zwłaszcza gdy wyniki tych odczytów 
mają być w praktyce zastosowane dla kanałów ułożonych w małych spadkach. W rzeczywistości najczęściej charak-
ter ruchu zmienia się wzdłuż wysokości kanału i wartości ilorazów Q/Qo, v/vo zależą od wartości liczb Re dla dowolne-
go i całkowitego napełnienia kanału. Dobrze jest o tym pamiętać, kiedy stosuje się uproszczone metody obliczeniowe.
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Rozproszenie energii na opory przepływu na długości przewodu są równe LˑS, a zatem według równania (5) wynoszą 
v2ˑn2ˑL/(Rh

4/3). Tak więc są one proporcjonalne do prędkości przepływu do kwadratu, niezależnie od liczby Reynoldsa, 
co dowodzi przepływu burzliwego. Tradycyjnie w ulicy przyjmowano najmniejsze dopuszczone przekroje kanalizacyj-
ne o średnicy 200 mm dla kanału sanitarnego, 250 mm dla deszczowego i 300 lub 350 mm dla ogólnospławnego. Obec-
nie miasta same ustalają wymagania w odniesieniu do kanałów deszczowych i ogólnospławnych, co skutkuje zwiększe-
niem najmniejszych dopuszczalnych średnic. Ponadto szorstkość przewodów kanalizacyjnych jest stosunkowo wysoka 
i przyjmuje się, że występuje ruch burzliwy, a równanie Manninga wystarczająco dobrze opisuje opory przepływu.

2. Jak przy zadanej wartości napełnienia względnego η = h/D zależy od wysokości przekroju kanalizacyjnego 
promień hydrauliczny?

Dla przekroju o tym samym kształcie, ale różnych wymiarach powierzchnię zwilżoną opisuje równanie (6), obwód 
zwilżony równanie (7), a promień hydrauliczny równanie (8).

 A = D2FA(η)     (6)  P = DFP(η)     (7)  Rh = A/P = DFA(η)/Fp(η)     (8)

W równaniach tych FA(η), FP(η) są funkcjami bezwymiarowego napełnienia względnego η.

3. Proszę wyprowadzić równanie na wysokość kanału D o współczynniku szorstkości n, który przy spadku S 
w ruchu równomiernym odprowadza Q ścieków przy zadanej wartości względnej napełnienia η.

Po prostych przekształceniach algebraicznych równań (5a), (6), (7), (8) otrzymujemy równanie (9) na wysokość takie-
go kanału, w którym KD(η) zdefiniowane jest równaniem (10).
 D = KD(η) (Qn/S0,5)3/8  (9)

 KD(η) = {FP(η)}1/4/{FA(η)}5/8  (10)
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4. Jak można uzasadnić nierówność (3) podaną przez Imhoffa w odniesieniu do spadków minimalnych kanałów?

Po podstawieniu do równania (2) na średnią wartość naprężeń ścinających na granicy ściana przewodu – ścieki warto-
ści promienia hydraulicznego (8) i po pogrupowaniu czynników otrzymuje się równanie (11):
 τ = ρ g S D [FA(η)/FP(η)]  (11)

Pomijając zmiany przyspieszenia ziemskiego w zależności od położenia geograficznego i zmiany gęstości ścieków 
w zależności od ich składu, można wyciągnąć wniosek, że w kanałach o tym samym kształcie, przy tym samym stop-
niu wykorzystania kanału, to znaczy przy tym samym napełnieniu η, taką samą wartość średnią naprężeń ścinających 
na granicy ściana kanału – przepływające ścieki uzyskuje się dla spadków odwrotnie proporcjonalnych do wysokości 
kanałów, tak jak w nierówności Imhoffa (3). Dla kanału kołowego, przy pełnym napełnieniu, położonego w spadku S = 
1/D, gdzie D wyrażono w milimetrach, średnia wartość naprężenia ścinającego na obwodzie wynosi 2,45 N/m2.

5. Ile wynosi wartość prędkości granicznej, przy której nie występuje gromadzenie się osadów w kanale 0,3 m/s, 
0,6 m/s, 0,8 m/s czy 1,0 m/s?

Z równania (4) na prędkość graniczną wynika, że jej wartość zależy zarówno od właściwości fizycznych zawieszonych 
części stałych, jak i od promienia hydraulicznego, to znaczy od wielkości kanału i stopnia jego napełnienia. Ponieważ 
współczynniki a i b w tym równaniu są uzależnione od kształtu kanału, więc i on jest istotny. Nie ma zatem jednej 
uniwersalnej prędkości granicznej, przy której rozpoczyna się erozja osadu. Zaleca się opierać wnioskowanie co do 
warunków transportu osadu na obliczonych wartościach naprężeń ścinających na granicy ściana kanału – ścieki.

6. Jeżeli przewód kołowy przy pełnym napełnieniu ma promień hydrauliczny 1,2 m, to ile będzie wynosiła war-
tość tego promienia, gdy wysokość napełnienia spadnie do połowy?

Wartość promienia hydraulicznego będzie taka sama, ponieważ zarówno powierzchnia zwilżona, jak i obwód zwilżony 
zmniejszą się dwukrotnie, a wartość ich ilorazu pozostanie taka sama.
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7. Proszę udowodnić, że w kanale kołowym wartość naprężenia ścinającego na granicy ściana kanału – ścieki 
jest taka sama dla napełnienia względnego η = 0,5 co dla η = 1.

Z równania (2) na średnią w przekroju wartość naprężenia ścinającego na granicy ściana kanału – ścieki wynika, że 
dla tej samej wartości promienia hydraulicznego Rh i spadku kanału S wartości naprężeń ścinających są identyczne. 
Ponieważ promień hydrauliczny przyjmuje taką samą wartość dla pełnego co dla przekroju w połowie napełnionego, 
to wartości naprężeń ścinających dla η = 0,5 są takie same jak dla η = 1.

8. Jak wartość naprężeń ścinających na granicy ściana kanału – ścieki zależy od wysokości napełnienia kanału?

Na rysunku 2 pokazano, jak dla kanałów dopuszczonych do stosowania w Polsce w okresie powojennym zmienia się 
wraz z wysokością napełnienia iloraz naprężeń ścinających τ(η=1)/ τ(η).

Z rysunku 2 wynika, że dla kanału kołowego wartości naprężeń 
ścinających na granicy kanał – ścieki nie spadną poniżej wartości 
występującej przy pełnym napełnieniu tak długo, jak napełnienie 
nie będzie mniejsze od połowy wysokości kanału. Później, wraz ze 
zmniejszeniem napełnienia, zmniejszają się również wartości na-
prężeń ścinających. Dlatego w dużych kanałach ogólnospławnych 
buduje się kinety na ścieki bytowo-gospodarcze. Dla innych prze-
krojów niż kołowy zmiany wartości naprężeń ścinających w funk-
cji napełnienia względnego okazały się być podobne jak dla koła.

Rys. 2. Iloraz naprężeń ścinających τ(η=1)/τ(η) w funkcji napełnienia 
względnego η = h/D dla kanału kołowego KK, jajowego KJ, jajowego 

podwyższonego KJP, gruszkowego KGR i dzwonowego KDZ. Rysunek 
zaczerpnięto z książki [2].
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9. Jak wraz z napełnieniem zmienia się iloraz prędkości granicznej dla danego napełnienia do rzeczywistej 
prędkości przepływu przy tym napełnieniu i jaki wniosek z tego wynika?

Zarówno rzeczywista prędkość przepływu, jak i prędkość graniczna są funkcjami wielkości i kształtu kanału, jego 
napełnienia oraz spadku. Aby prześledzić, czy z punktu widzenia rzeczywistych prędkości przepływu i prędkości gra-
nicznych obniżenie napełnienia powoduje narastanie tendencji do odkładania osadów, zapiszemy dwa równania Man-
ninga na prędkość przepływu przy częściowym (12) i pełnym napełnieniu przekroju (13), a następnie dwa równania na 
prędkości graniczne dla częściowego (14) oraz pełnego (15) napełnienia przekroju kanału:
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Po podzieleniu stronami równań (12), (13), a później (14), (15) otrzymano:
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Jeżeli kanał został ułożony w spadku, dla którego przy pełnym napełnieniu kanału rzeczywista prędkość przepły-
wu v(η = 1) jest równa prędkości granicznej przy pełnym napełnieniu przekroju vc(η = 1), to po pomnożeniu stronami 
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równań (16) i (17) i po skróceniu v(η=1) z vc(η=1) otrzymuje się równanie (18), które przedstawia w funkcji napełnie-
nia względnego iloraz granicznej prędkości przepływu do rzeczywistej prędkości przepływu:
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Wynik obliczeń wartości ilorazu vc(η)/v(η) jako funkcji napełnienia względnego η przedstawiono na rysunku 3 dla 
kanału kołowego KK, jajowego KJ, jajowego podwyższonego KJP, gruszkowego KGR i dzwonowego KDZ.

Z rysunku 3 wynika, że jeżeli kanał został ułożony w spadku zapewniającym uzyskanie prędkości granicznej przy 
pełnym napełnieniu kanału, to dla kanału kołowego tak długo, jak napełnienie nie spadnie poniżej połowy wysokości 
przekroju, nie dojdzie do spadku rzeczywistej prędkości przepływu poniżej prędkości granicznej dla tego samego na-
pełnienia. Później, wraz ze zmniejszeniem napełnienia prędkości, rzeczywiste przepływu są coraz to mniejsze w po-
równaniu z prędkościami granicznymi dla tych samych napełnień. Wyniki obliczeń dla innych kształtów kanałów są 
bardzo zbliżone do uzyskanych dla kanału kołowego w górnej po-
łowie kanałów. Natomiast przy małych wysokościach napełnień ka-
nał jajowy podwyższony i jajowy wykazują mniejsze wartości ilorazu 
prędkości granicznej do rzeczywistej prędkości przepływu, a więc są 
korzystniejsze hydraulicznie. Analiza wpływu zmian wysokości na-
pełnienia ściekami kanałów na warunki transportu i akumulacji osa-
dów, oparta raz na wartości naprężeń ścinających na granicy kanał 
– ścieki, a następnie na prędkości granicznej, prowadzi do identycz-
nych wniosków.

Rys. 3. Wartości ilorazu prędkości granicznej do rzeczywistej prędkości 
przepływu w funkcji względnej wysokości napełnienia przekroju 

kanalizacyjnego ściekami. Rysunek zaczerpnięto z książki [2].
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10. W przypadku małych spadków terenu w obszarach o zabudowie rozproszonej niektórzy projektanci zawy-
żają średnice minimalne, aby zgodnie z zasadą Imhoffa 1/D [mm] ≤ S możliwe było zastosowanie mniejszych 
spadków przewodów i w rezultacie wypłycenie kanałów. Czy jest to praktyka dopuszczalna?

Niestety nie jest, co zilustrowano na rysunku 4, zacytowanym za książką [2], na którym przedstawiono obliczone war-
tości naprężeń ścinających na granicy ściana kanału – przepływające ścieki w funkcji przepływu dla trzech kanałów, 
w tym o średnicy 200 mm w spadku 4 promili, 250 mm w spadku 4 promili oraz 250 mm w spadku 5 promili. Naj-
większe wartości naprężeń ścinających, a więc najlepsze warunki do transportu osadów, wystąpiły w kanale o średnicy 
200 mm położonym w spadku 5 promili. Zwiększenie tej średnicy do 250 mm, przy tym samym spadku, dało mniejsze 
wartości naprężeń ścinających, a najmniejsze wystąpiły po zwiększeniu średnicy do 250 mm i zmniejszeniu spadku 
do 4 promili. Powiększenie średnicy w celu uzyskania mniejszego 
spadku kanału byłoby więc działaniem szkodliwym i prowadziło-
by do większych kłopotów z zatrzymywaniem osadu niż poprowa-
dzenie kanału o średnicy 200 mm w zbyt małym spadku 4 promili. 
Jest tak dlatego, że co prawda większa średnica przy tym samym 
napełnieniu względnym charakteryzuje się większym promieniem 
hydraulicznym, lecz dla większej średnicy okazało się, że przy tak 
małych przepływach napełnienie było na tyle małe, że promień 
hydrauliczny uległ zmniejszeniu, a nie zwiększeniu.

Rys. 4. Zaczerpnięty z książki [2] wykres obliczonych wartości średnich 
naprężeń ścinających na granicy kanał – ścieki w funkcji przepływu dla 

kanałów o średnicy 200 mm, 250 mm, przy spadkach 4 i 5 promili i małych 
natężeniach przepływu.
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11. Jak uwzględnia się nierównomierności przepływu w kanałach sanitarnych i ogólnospławnych przy doborze 
spadku kanałów na wartości naprężeń ścinających lub prędkości graniczne przepływu?

Przepływy powtarzają się w cyklu tygodniowym, ze zróżnicowaniem na dni robocze i wolne od pracy. Nierównomier-
ności przepływu przez kanały są mniejsze od nierównomierności poboru wody z uwagi na wyrównywanie przepły-
wów przez retencję kanałową. Są one znacznie wyższe w małych kanałach i niższe w dużych. Z nierównomiernością 
przepływu ścieków związane są również zmiany parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych w czasie. 
Przy większych przepływach wartości ChZT, BZT5, NH4

+ i zawiesiny są wyższe, a przy nocnych przepływach niższe 
[1]. Powodem tego jest zarówno oddziaływanie przepływających ścieków z osadami, jak i często większy procentowy 
udział dopływu wód gruntowych do kanałów w czasie mniejszych przepływów, zwłaszcza po deszczach. Wiele osadów 
kanalizacyjnych wykazuje właściwości kohezyjne, a więc nie usunięte przez miesiące mogą stać się mniej podatne na 
erozję i wymagać czyszczenia. Dlatego przyjmuje się następujące zasady projektowania:
 – spadki i wymiary kanałów sanitarnych dobiera się tak, aby przy 

występujących raz w roku największych przepływach napeł-
nienie kanałów nie przekroczyło 0,8 wysokości przekroju, o ile 
przy tym napełnieniu możliwe jest utrzymanie przewietrzania 
kanału,

 – spadki i wymiary kanałów sanitarnych i ogólnospławnych do-
biera się tak, aby raz w przeciętnej roboczej dobie przekroczo-
ne zostały wartości prędkości granicznych lub granicznych na-
prężeń ścinających.
Sporządzone na podstawie różnych badań obcych warto-

ści współczynników nierównomierności przepływu minimalne-
go, godzinowego i ogólnego Nog = Nd·Nh pokazano na rysunku 5.

Rys. 5. Współczynniki nierównomierności przepływu ścieków według 
różnych badań obcych, zestawione w postaci wykresu w książce [2].
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12. Jaki błąd projektowy powoduje, że przelewy boczne są znane z odkładania się w nich osadów?

Boczne przelewy burzowe, chyba najczęściej stosowane w Polsce, są mało wiarygodne przy dużych przepływach, jeśli 
idzie o rozdział ścieków płynących w kierunku oczyszczalni i do cieku. Wynikiem tego jest zbyt znaczne przekro-
czenie projektowanych przepływów w kierunku oczyszczalni dla nawalnych deszczy. Powszechnym problemem jest 
też odkładanie osadów wzdłuż krawędzi przelewów i przed nimi. Dzieje się tak dlatego, że często nie projektuje się 
uskoku dna kanału przed krawędzią przelewu i nie zmienia się również odpowiednio spadku dna kanału. Jednocześnie 
za przelewem konstruuje się znacznie mniejszy kanał, co ogranicza w pewnym stopniu zbyt duże odpływy w kierunku 
oczyszczalni. Tak więc w czasie pogody bezdeszczowej w kanale dolnym wysokość napełnienia jest wyższa niż w gór-
nym, a to powoduje powstanie cofki, zmniejszenie prędkości przepływu i w rezultacie akumulowanie osadów.

13. Czy przy znacznie większym spadku terenu i płytko położonym kanale można wprowadzić oszczędność 
polegającą na przejściu z kanału większego w mniejszy i jak wysokościowo łączy się kanały w studniach 
kanalizacyjnych?

Przy sprzyjających warunkach terenowych nie powinno się przechodzić z kanału większego do mniejszego, ponieważ 
zmiana wymiarów dotyczy również ścian, co powoduje powstanie cofki i może doprowadzić do odkładania się osadów. 
Tak więc przy połączeniach pozostaje się przy tym samym wymiarze kanału lub się go zwiększa.

W terenie płaskim zagłębienia kanałów rzutują istotnie na koszt budowy kanalizacji. Przechodząc na większy kanał, czę-
sto dokonuje się łączenia sklepieniami i obniża kanał wylotowy dodatkowo o obniżenie kinety w studni, spowodowane ko-
niecznością zachowania spadku dna. Jest to najdroższe rozwiązanie, gdyż w największym stopniu prowadzi do powiększenia 
zagłębienia kanału. Taniej jest wykonać połączenia zwierciadłami ścieków, natomiast najtańsze łączenie dnami w wielu przy-
padkach jest niedopuszczalne, ale nie zawsze. W rutynowych obliczeniach projektowych przyjmuje się nieprawdziwe zało-
żenie, że przepływ i wysokość napełnienia obliczone w dolnym przekroju kanału są takie same aż do jego początku. Przy tym 
założeniu prawie każde połączenie dnami kanału mniejszego z większym spowoduje zalanie połączenia. Dopiero obliczenie 
krzywej spiętrzenia daje odpowiedź, czy takie połączenie można wykonać. Nawet przy pozytywnym wyniku obliczeń nale-
ży bardzo ostrożnie podchodzić do podjęcia takiej decyzji, gdyż dopływy do kanału dolnego mogą z czasem ulec zmianie.
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14. Dlaczego pomiary wysokości napełnienia w kanale, w którym zalega osad, nie są miarodajne do obliczenia 
wielkości przepływu, chociaż znając grubość warstwy osadu, można obliczyć, na ile zmienił on powierzch-
nię zwilżoną, obwód zwilżony, a więc również promień hydrauliczny?

Po pierwsze należy stwierdzić, że wszystkie przedstawione tutaj rozważania nie odnoszą się do przewodów kanaliza-
cyjnych o małej średnicy, ponieważ osad w nich nie jest jeszcze rozdrobniony. W większych kanałach osad jest bardziej 
homogeniczny i o ile nie powstały zatory wynikające z wandalizmu, jak zrzut gruzu budowlanego do kanału, o tyle 
transport osadów podlega opisanym tu prawidłom. Jednakże ukształtowanie jego powierzchni zależy od liczby Frouda 
strugi ścieków, a to ukształtowanie ma duży wpływ na opory przepływu i jest trudne do przewidzenia. Szczegóły co do 
kształtu powierzchni osadu zależnie od liczby Frouda można odszukać na przykład w pracy [2].

15. Proszę wyprowadzić równanie na średnią wartość naprężeń ścinających w kanale. To zadanie zostało wyko-
nane na samym początku rozdziału 1.
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2. PRAKTYCZNE UWAGI DO DOBORU POMP ŚCIEKOWYCH, 
POMPOWANIE ŚCIEKÓW

Ten tekst zawiera obszerny fragment tekstu W. Dąbrowski, Projektowanie	pompowni	ścieków	–	wybrane	zagadnienia, 
Rynek Instalacyjny, 11, 63, 2013.

WSTĘP

Artykuł dotyczy zastosowania obliczeń hydraulicznych do rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy przepompowni 
ścieków. W celu rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy zastosowano model numeryczny zbudowany w progra-
mie Epanet 2, udostępnionym bez ograniczeń przez Agencję Ochrony Środowiska USA. Ten dobrze znany program do 
obliczania sieci wodociągowych ma wiele innych zastosowań i stanowi między innymi efektywne narzędzie do obli-
czania kanalizacji ciśnieniowej. Obliczenia w nim przeprowadzone zajmują mało czasu i dostarczają znacznie więcej 
informacji niż przy wyborze metod opartych na tablicach prawdopodobieństwa włączenia pomp, stosowanych przy-
kładowo w metodzie opracowanej przez Wilo i zmodyfikowanej przez Szabȯ. W przeciwieństwie do tych uproszczo-
nych metod modelowanie kanalizacji ciśnieniowej programem Epanet pozwala na symulowanie pracy sieci w czasie. 
Ponadto pozwala on uwzględnić zróżnicowane dopływy w czasie ścieków pochodzących od różnych użytkowników 
kanalizacji, co stanowi istotną przewagę nad metodami obliczeń, w których dla wszystkich pompowni przyjmuje się 
jednakowe prawdopodobieństwo włączenia. Wystarczy zadeklarować odpowiednio krótki krok czasowy obliczeń, na 
przykład trzy minuty, aby możliwe było obserwowanie włączania i wyłączania pomp, napełniania i opróżniania studni 
kanalizacyjnych, zmienne w sieci ciśnienia i przepływy. Poza omówieniem zastosowania Epanetu do modelowania 
sieci ciśnieniowych, zwrócona została tutaj uwaga na niektóre często popełniane w projektach pompowni ściekowych 
błędy. Należy się spodziewać zmian w wymaganiach dotyczących kanalizacji z uwagi na zmiany klimatu [1], [2], [3]. 
Będzie to również dotyczyło przepompowni ścieków nawet w kanalizacji sanitarnej, bowiem w czasie deszczy dostaje 
się do niej pewna ilość wód przypadkowych, co należy brać pod uwagę, wymiarując przepompownie.
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SPOSÓB PROWADZENIA OBLICZEŃ

O włączeniu i wyłączeniu pomp decyduje wyłącznie poziom zwierciadła ścieków w komorze zbiorczej pompowni, 
a taka komenda „otwórz” i „zamknij” dowolny odcinek sieci, w zależności od wysokości ciśnienia w dowolnym węźle, 
jest jedną z kilku prostych komend stosowanych w sterowaniu pracą programu Epanet 2. W przypadku ciśnieniowej 
sieci kanalizacyjnej w zabudowie rozproszonej owym węzłem – w którym wysokość ciśnienia, w tym wypadku rzędna 
zwierciadła ścieków, decyduje o włączeniu i wyłączeniu pompy – jest studnia kanalizacyjna, w której zanurzona jest 
pompa. Studnia ta modelowana jest jako zbiornik zapasowo-wyrównawczy, a więc należy w danych określić rzędną 
nad poziom morza osi kanału doprowadzającego ścieki oraz poziomy zwierciadeł: maksymalny i minimalny względem 
osi tego kanału. Osiągnięcie poziomu maksymalnego nie oznacza zatrzymania pompy, a jeżeli dojdzie do takiego przy-
padku, to program prowadzić będzie obliczenia przy założeniu, że nadmiar ścieków odprowadzany jest na zewnątrz, 
tak jak gdyby założony został przelew awaryjny, na przykład do studni rezerwowej. To instrukcje sterujące pracą pomp 
mają zawierać informacje o tym, przy jakim poziomie ścieków w studni pompa ma zostać włączona, a przy jakim 
wyłączona. Poziom, przy którym się ona załączy, musi być niższy od maksymalnego, a wyłączenie ma nastąpić przy 
poziomie wyższym od minimalnego w studni. W ten sposób, przyjmując przypadkowe poziomy zwierciadła ścieków 
w poszczególnych studniach na początku doby i znając dopływy do nich, możemy symulować zmienne w czasie na-
pełnienia, opróżnienia studni kanalizacyjnych oraz zmienne w czasie przepływy przewodami ciśnieniowymi. Aby to 
było możliwe, potrzeba jeszcze określić dopływy do studni kanalizacyjnych. W tym celu do każdej studni wyposażonej 
w pompę dorysowujemy przewód doprowadzający o długości kilku metrów, średnicy rzędu 1000 mm, o węźle począt-
kowym położonym znacznie powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu zwierciadła ścieków w studni kanaliza-
cyjnej, z której są one pompowane. Następnie definiujemy rozbiór ujemny w tym węźle, to znaczy dopływ do niego, 
oraz numer rozkładu współczynników nierównomierności dopływu w poszczególnych godzinach doby. Program Epanet 
nie może zostać użyty do symulacji przepływów w kanałach ze swobodnym zwierciadłem ścieków, a więc obliczenia 
dopływu do pompowni prowadzone są przy takich danych, aby odpływy ścieków z pobliskich zabudowań natychmiast 
trafiały do przepompowni. Należy pamiętać, aby w chwili rozpoczęcia obliczeń przypisać wszystkim pompom stan 
wyłączenia z pracy, tak aby dopiero poziomy ścieków w studniach kanalizacyjnych zadecydowały o kolejności włą-
czeń. Na rysunku 1 pokazano przykład niedużej sieci kanalizacyjnej w zabudowie rozproszonej wraz z przepływami 



106

w tej sieci, które obliczono w pierwszym dniu symulacji numerycznej o godzinie 10:47 przed południem. Na rysunku 
2 przedstawiono zmiany położenia zwierciadła ścieków w jednej ze studni kanalizacyjnych w pierwszym dniu symu-
lacji numerycznej. Do studni tej dopływały ścieki z czterech domów jednorodzinnych. Po północy studnia napełniała 
się wyraźnie wolniej niż w godzinach wieczornych, gdy zużycie wody było większe. Czas opróżniania studni jest nie-
porównywalnie krótszy od czasu jej napełniania.

Rys. 1. Wycięty fragment ekranu komputera z obliczeniami niedużej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 
w terenie o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej.
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Przyjęło się uważać, że jeżeli ciśnienia w przewodach kanalizacyjnych nie przekraczają 0,3 MPa, to kanalizację kla-
syfikuje się jako niskociśnieniową, a w przeciwnym razie wysokociśnieniową. W Polsce w ciśnieniowych systemach 
kanalizacyjnych stosowane są zazwyczaj pompy wirowe WILO, GRUNDFOS, FLYGHT, JUNG, których charaktery-
styki H(Q) są na tyle łagodne, że włączenie większej liczby pomp równocześnie prowadzi do znacznego zdławienia 
wydajności, ciśnienia jedynie w ograniczonym zakresie wzrastają, przez co wymagania wytrzymałościowe w odnie-
sieniu do sieci są umiarkowane. W rezultacie ograniczony jest również wzrost prędkości przepływu przez przewody, 
w sytuacji gdy okazjonalnie włączy się równocześnie wiele pomp. Dlatego w systemach tych może w szczególnych 

Rys. 2. Przebieg napełnień i opróżnień jednej ze studni kanalizacyjnych pełniącej rolę pompowni, przedstawionej 
na schemacie sieci na rysunku 1.
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przypadkach wystąpić konieczność okresowego płukania przewodów. Węgrzy w 1980 roku opracowali system z za-
stosowaniem pomp śrubowo-wyporowych, których charakterystyki H(Q) są bardziej strome. W wyniku tego dławie-
nie spowodowane równoczesnym włączeniem się większej liczby pomp jest mniejsze, skoki ciśnień większe i większe 
są zmiany prędkości przepływu. Dlatego ten system nie wymaga płukania przewodów. Na bazie pomysłu i doświad-
czeń węgierskich obecnie stosuje się pompy i system PRESSKAN, popularny w Czechach i na Słowacji [8], a w Pol-
sce stosowany sporadycznie. W gminie Kobylnica funkcjonuje sieć złożona z 730 pompowni pracujących w systemie 
i z pompami PRESSKAN [8]. Dużą niezawodnością działania charakteryzują się używane w Szwecji, Danii, Norwe-
gii i Holandii pompy i system amerykański E/One, w Polsce rzadko stosowany. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby 
i Krakowa wybudował taką sieć w miejscowości Zakliczyn.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

W przypadku pompowni wody w centrum zainteresowania znajduje się wysokość podnoszenia, wydajność, współ-
czynnik sprawności i wymagana wartość wysokości ciśnienia bezwzględnego na doprowadzeniu w króćcu ssawnym 
pompy. W przypadku pompowania ścieków bez rozdrabniarek dochodzi dodatkowy parametr, którym jest prześwit 
wirnika, to znaczy średnica kuli, która może przejść przez pompę. Jeżeli pompa obsługuje pojedynczy budynek jedno-
rodzinny, to średnica tej kuli może wynosić 30-50 mm, ale już dla kilku domów powinna osiągnąć wartość 55-65 mm, 
a dla większych pompowni do 80 mm, chyba że pompy wyposażone są w rozdrabniarki. Zatrzymanie pompy następuje 
zazwyczaj przez okręcenie szmat, nici wokół osi wirnika, ale jest to tym bardziej prawdopodobne, im mniejsza jest 
moc silnika i prześwit wirnika. W droższych wykonaniach możliwe jest monitorowanie mocy pobieranej przez pompy 
i gdy przekracza ona wyraźnie wartość przeciętną, planuje się wyprzedzające czyszczenie przed zatrzymaniem wirnika. 
Zamiast wybierać pompy z dużym prześwitem wirnika, można stosować droższe rozwiązania z rozdrabniarkami, a za-
nieczyszczenia włókniste wyłapywać wcześniej w łapaczach, często zawierających kolce, na których zatrzymywane są 
włókna. W ten sposób w zabudowie rozproszonej stosowane mogą być systemy o najmniejszych średnicach wewnętrz-
nych przewodów tłocznych 40 mm, a w niektórych rozwiązaniach nawet 32 mm. Stosowanie pomp z rozdrabniaczami 
jest obecnie rozpowszechnione. Możliwość zastosowania małych prześwitów wirnika pompy ułatwia skonstruowanie 
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jej z wyższym współczynnikiem sprawności. Ważny jest całkowity koszt zakupu, montażu, energii i konserwacji pom-
py i często opłaci się zakupić pompę droższą, ale zużywającą mniej energii. Koszty te kształtuje w dużej mierze pro-
jektant, przyjmując liczbę i rodzaj montowanych agregatów pompowych. Bardzo dobrym, ale niestety drogim rozwią-
zaniem jest stosowanie tłoczni.

W zabudowie rozproszonej występuje problem dużych spadków hydraulicznej linii ciśnienia i niekiedy konieczność 
stosowania przepompowni. Duże opory przepływu wynikają z faktu, że we wzorze Darcy’ego–Weisbacha średnica we-
wnętrzna przewodu znajduje się w mianowniku.

Często problemy stwarzają zawory zwrotne. W pompach ściekowych często są to zawory z wulkanizowanymi me-
talowymi kulami. Zawory zwrotne charakteryzują się stałym współczynnikiem oporów miejscowych dopiero po prze-
kroczeniu granicznej wartości przepływu, powyżej której organ zamykający (kula, klapa) przyjmuje położenie, przy 
którym zawór jest całkowicie otwarty. Wcześniej wartość współczynnika oporów miejscowych maleje wraz ze wzro-
stem przepływu od wartości bardzo dużych aż do wartości nominalnej dla danego zaworu. Ponieważ pompy pracują 
w różnych układach, więc zmieniają się ich wydajności. Trudność może sprawiać taki dobór średnic i zaworów, aby 
zawsze odpowiednie zawory zwrotne w czasie pracy pomp pozostawały całkowicie otwarte. To wymaganie wymusza 
duże wartości prędkości przepływu w przewodach tłocznych wewnątrz pompowni.

Pompy ściekowe w małych pompowniach obsługujących sieć ciśnieniową w rozproszonej zabudowie jednorodzin-
nej są zanurzone w ściekach, ale w większych pompowniach zazwyczaj wybierane jest rozwiązanie instalacji na sucho 
w pomieszczeniu przylegającym do czerpni ścieków. Nawet jeżeli zwierciadło tych ścieków zlokalizowane jest niewy-
soko ponad wlotem do pompy, to i tak w przewodzie ssawnym zapewne wystąpi podciśnienie, a więc konfuzor, którym 
przechodzimy z większej średnicy przewodu ssawnego na średnicę króćca, w tym przypadku musi być niesymetrycz-
ny, tak aby uniknąć tworzenia się kieszeni powietrznej. Kawitacja, o ile wystąpi, może bardzo szybko zniszczyć wirnik 
pompy. Możliwość jej powstania ocenia się na podstawie porównania dostępnej nadwyżki wysokości ssania NPSHav 
powyżej wysokości ssania, przy której doszłoby do wrzenia, z wymaganą wartością NPSHr, którą określa producent 
jako funkcję wydajności Q:
 NPSHav = (pd – pv)/ρg + vd

2/2g – Hs – Δhs  (1)
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Powinna być spełniona nierówność:
 NPSHav ≥ NPSHr  (2)

gdzie:
(pd – pv)/ρg – różnica wysokości ciśnienia atmosferycznego nad zwierciadłem ścieków w zbiorniku i ciśnienia wrze-

nia przy danej temperaturze ścieków,
vd

2/2g – wysokość prędkości w króćcu ssawnym pompy,
Hs – różnica wysokości pomiędzy osią króćca ssawnego i położeniem zwierciadła ścieków w zbiorniku może przyj-

mować wartości ujemne, o ile zwierciadło ścieków jest zlokalizowane powyżej króćca ssawnego pompy,
Δhs – wysokość hydraulicznych strat ciśnienia wywołanych oporami ruchu,
p – ciśnienie,
ρ – gęstość,
g – przyspieszenie ziemskie,
vd – prędkość przepływu w króćcu ssawnym pompy.

Im wyższa temperatura ścieków, tym mniejsza wartość NPSHav. Wymagana przez producentów wielkość NPSHr jest 
funkcją wydajności pompy i przyjmuje wartości wyraźnie większe, gdy Q jest znacznie wyższe, lub niższe, od warto-
ści nominalnej Qnom. Tak więc najczęściej powinno się sprawdzić w wariantowych obliczeniach, czy nie wystąpią przy-
padki takiej konfiguracji pracujących pomp, przy których wartość NPSHr aż tak wzrośnie dla którejś z nich, że zajdzie 
obawa wystąpienia kawitacji.

Włączanie i wyłączanie pomp ustawia się w taki sposób, aby zminimalizować liczbę włączeń. Tak więc jeżeli 
w pompowni mamy przykładowo trzy pompy, to pierwsza włącza się przy poziomie ścieków w zbiorniku h1max i wyłą-
cza przy osiągnięciu poziomu h1min, przy czym oczywiście h1max > h1min. Druga pompa powinna się włączyć do pracy po 
uzyskaniu przez ścieki poziomu h2max > h1max, a trzecia h3max > h2max > h1max. Pompy nie powinny się wyłączać dokładnie 
przy takim samym położeniu zwierciadła ścieków, to znaczy powinien być spełniony warunek h1min ǂ h2min ǂ h3min, aby nie 
potęgować efektu uderzenia hydraulicznego. Pompy powinny pracować nie tylko w rezerwie gorącej, ale być również 
równomiernie eksploatowane w długim przedziale czasowym. Oznacza to, że jeżeli z uwagi na mały dopływ ścieków 
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poziom ich spadł poniżej h1min, co spowodowało wyłączenie pompy pierwszej, to pompie pierwszej przypisane zosta-
ną nastawienia pompy drugiej h2max, h2min, a pompie drugiej wartości h1max, h1min pompy pierwszej. W ten sposób doszło 
do zamiany ról i teraz pompa druga będzie pracowała w sposób ciągły, a pierwsza dorywczo. Gdy druga pompa sta-
nie, z uwagi na obniżenie zwierciadła ścieków poniżej poziomu minimalnego, to wymieni się rolami z pompą trzecią.

Część producentów wykonuje pompy w wariancie do instalacji poziomej i pionowej. Każde z ustawień pomp ma 
zalety i wady. Ustawienie pionowe pozwala zaoszczędzić miejsce w pompowni, ale pompa ustawiona jest na kolanie, 
a więc wyżej niż w pozycji poziomej, co najczęściej wymaga podniesienia minimalnego poziomu ścieków w komorze 
zbiorczej pompowni. Często wersja pionowa pompy różni się od wersji poziomej sposobem wymiany oleju, na co na-
leży zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli projektant poda w specyfikacji wersję poziomą, a przewidzi w projekcie montaż 
pionowy, lub odwrotnie, to do wymiany oleju może okazać się niezbędny demontaż pompy, co stanowi utrudnienie nie 
do przyjęcia przez użytkownika pompowni i może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe, wynikające z ko-
nieczności przebudowy połączeń. Zainstalowanie pompy w pozycji niewłaściwej powoduje również dezorientację co 
do wielkości wymaganej wartości NPSHr, która została określona przez producenta dla innych warunków pracy.

SPECYFIKA UDERZENIA HYDRAULICZNEGO

Przewody o małych średnicach z uwagi na technologię produkcji mają zazwyczaj naddatek nośności w stosunku do 
potrzeb, oprócz tego w przewodach o małych średnicach występują duże opory hydrauliczne na długości i zazwyczaj 
problem uderzenia hydraulicznego nie jest w nich tak czytelny jak w przewodach o większych średnicach. W dużych 
układach pompowych z pompami odśrodkowymi uruchamianie pomp rozpoczyna się przy zamkniętej przepustnicy na 
przewodzie tłocznym, którą następnie powoli się otwiera. Przed wyłączeniem pompy postępuje się przeciwnie, to zna-
czy najpierw wolno zamyka przepustnicę, a dopiero później wyłącza pompę. W ten sposób nie tylko unikamy uderzenia 
hydraulicznego, ale w chwili włączenia pompy zmniejszamy również pobór mocy, gdyż pompy odśrodkowe stosowane 
w przepompowniach sieciowych pobierają mniej energii przy małych przepływach i dużych wysokościach podnosze-
nia, a pobór prądu w chwili załączenia jest i tak znacznie większy niż w czasie ustabilizowanej pracy. Inny jest pobór 
mocy dla pomp transportujących ścieki w dużych ilościach przy małych wysokościach podnoszenia. Tak duże układy 
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pompowe spotykane są w kanalizacji rzadko, oprócz przypadków przerzucania wód deszczowych przez wały do rzeki. 
Również w oczyszczalniach ścieków podnosi się je zawsze na początku na niedużą wysokość, aby umożliwić grawita-
cyjny przepływ przez wszystkie urządzenia, ale często stosowane są podnośniki ślimakowe. Przed dużymi oczyszczal-
niami stosuje się pompy wirowe, lecz konstrukcja ich wirników przy małych wysokościach podnoszenia i dużych prze-
pływach jest inna. Charakteryzują się one innymi wyróżnikami szybkobieżności i nie mają charakterystyk statecznych.

Często stosowanymi obiektami kanalizacyjnymi w Polsce są przepompownie ścieków z najniższego miejsca 
w zlewni do oczyszczalni. W przeciwieństwie do sieci wodociągowych, z których należy zaopatrzyć w wodę odbior-
ców mieszkających na najwyższych kondygnacjach budynków, ciśnienia w przewodzie kanalizacyjnym, którym prze-
rzucamy ścieki do oczyszczalni, są małe i w czasie ujemnej fazy uderzenia hydraulicznego łatwo może dojść do po-
wstania w nich podciśnienia. Jest to zjawisko groźne wówczas, gdy spadek ciśnienia jest aż tak znaczny, że dochodzi 
do rozerwania strugi ścieków. Przy powracającej fali nadciśnienia dojdzie wówczas do nałożenia się efektu uderzenia 
hydraulicznego z mechanicznym uderzeniem o siebie dwóch strumieni ścieków, co wywołuje kolejne uderzenie hy-
drauliczne. Efekt złożenia się razem tych działań jest trudny do przewidzenia i dlatego należy przyjąć jako sztywną 
zasadę, aby nie dopuszczać w czasie uderzenia ujemnego do zbyt dużego podciśnienia. W jednym z miast pod Krako-
wem zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i projektant, technolog ścieków, podjął się na końcu procesu inwestycyj-
nego dodatkowego zadania, którym było przetransportowanie ścieków z najniższego punktu zlewni do oczyszczalni. 
Długość rurociągu wynosiła niecałe 500 metrów, a wysokościowo trasa przebiegała tak, jak to pokazano na rysunku 
3. Projektant zdecydował się na przewody PCW o średnicy 400 mm, łączone kielichowo. Wiedział, że w najwyższych 
punktach (A oraz C) należy umieścić odpowietrzniki/napowietrzniki, a w najniższych (B) spusty. Nie przewidział żad-
nych urządzeń przeciwuderzeniowych i nawet nie przeprowadził szacunkowych obliczeń zmian ciśnienia w czasie 
ujemnego uderzenia wprost według starej teorii Allieviego–Żukowskiego. Popełnił przy tym dwa błędy projektowe. 
Jednym z nich było poprowadzenie rurociągu ciśnieniowego od przepompowni aż do samej oczyszczalni ścieków. Na 
szczycie drugiego pagórka, w punkcie C, powinna być zlokalizowana studnia rozprężna i dalszy przepływ powinien 
odbywać się grawitacyjnie. Przeprowadzenie przewodu ciśnieniowego od punktu C do oczyszczalni ścieków powodu-
je, że przy najmniejszym nawet uderzeniu ujemnym powstaje w rurociągu w okolicy przewyższenia C podciśnienie. 
Gdy jest ono znacznie wyższe od absolutnego ciśnienia wrzenia ścieków, układ pracuje prawidłowo, ale gdy spada ono 
na tyle, aby do wrzenia doszło, to strumień ulega rozerwaniu, a uderzenie przebiega w sposób trudny do obliczenia.  
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Niewłaściwy był również dobór materiału. Polichlorek winylu jest tańszy od polietylenów i polipropylenu i do tego 
bardziej wytrzymały, ale jednocześnie kruchy i w wydaniu europejskim łączony kielichowo na uszczelki elestomerowe 
lub gumowe. W przypadku powstania dużego podciśnienia nie jest oczywiste, czy uszczelka nie będzie wciągnięta do 
środka kielicha, chociaż należy przyznać, że w tym przypadku do tego rodzaju awarii nie doszło. W USA oprócz tra-
dycyjnego PVC produkowane są przewody ze zgrzewalnego polichlorku winylu i takie połączenia są bardziej nieza-
wodne w przypadku powstania podciśnień. Po uruchomieniu pompowni wyłączono pompy i rurociąg pękł na strzępy 
tuż przy pompowni i w bezpośredniej bliskości punktu C. Dokonano wymiany rur i powtórzono eksperyment z iden-
tycznym skutkiem. Projektant przesłał list do producenta z zapytaniem, jakiej wielkości podciśnienia są dopuszczalne 
w produkowanych przez niego przewodach. W odpowiedzi otrzymał zalecenie, aby cały przewód wymienić, ponieważ 
po przejściu uderzenia hydraulicznego z przekroczeniem dopuszczalnego podciśnienia zmieniła się struktura materia-
łu, przez co utracił on wymagane własności mechaniczne. Jak wykazały badania wytrzymałościowe przeprowadzo-
ne w Politechnice Świętokrzyskiej, materiał pod względem wytrzymałości spełniał specyfikację producenta i normy 
międzynarodowe, a zastrzeżenie o utracie własności mechanicznych było zapewne podyktowane ostrożnością pro-
ducenta, który obawiał się procesu, gdyby dekla-
rowane przez niego wymagania wytrzymałościo-
we nie zostały spełnione. W tej sytuacji projektant 
zwrócił się do francuskiego producenta zaworów 
przeciwuderzeniowych Klapuzo z prośbą o zwy-
miarowanie wielkości zaworów oraz otrzymał od 
inwestora środki na ich zakup. Zawory przeciw-
uderzeniowe, w przeciwieństwie do tak wymaga-
nych zaworów bezpieczeństwa, otwierają się już 
w czasie gwałtownego obniżenia ciśnienia. Dzięki 
temu są otwarte, gdy powraca uderzenie w posta-
ci fali podwyższonego ciśnienia. Zawory bezpie-
czeństwa działają zbyt wolno, ponieważ uderze-
nie w samej wodzie rozchodzi się tak szybko jak 

Rys. 3. Ukształtowanie terenu oraz układ zaworów  
napowietrzająco-odpowietrzających, w który uzbrojono  

przewód tranzytowy ścieków komunalnych.
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dźwięk, a więc z prędkością ponad 1500 m/s, w przewodach z żeliwa szarego i stali od 1000 do 1400 m/s, z polietyle-
nów pomiędzy 199 a 319 m/s, z PCW od 288 do 444 m/s, z GRP od 330 do 640 m/s [6]. Szybkość rozchodzenia się fali 
ciśnienia w czasie uderzenia hydraulicznego zależy od modułu sprężystości materiału, z którego wykonany jest prze-
wód, grubości ściany i średnicy przewodu. Jednakże Hobas zaleca w katalogach przyjmować prędkość przesuwania się 
fali ciśnienia 400 m/s dla wszystkich swoich przewodów.

Po założeniu urządzeń przeciwuderzeniowych, zwymiarowanych przez producenta zaworów Klapuzo, uderzenie 
zostało opanowane i awarie przestały występować.

NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCE

W przewodach odkładanie się osadów zależy od wartości naprężeń ścinających τ na granicy przewód – przepływające 
ścieki [5], [7]. Naprężenia te muszą być większe dla starych osadów kohezyjnych [4]. Wartość tych naprężeń oblicza 
się ze wzoru (3):
 τ = ρ g S d/4  (3)

gdzie:
ρ – gęstość ścieków,
g – przyspieszenie ziemskie,
S – spadek hydrauliczny,
d – średnica wewnętrzna przewodu.

Naprężenia ścinające poniżej 1,8 N/m2 są niedopuszczalnie małe. Często w literaturze przyjmuje się wartość 2,4 N/m2  
jako wymaganą dla ścieków bytowo-gospodarczych. Taka wartość powinna wystąpić co najmniej raz na dobę [5]. 
Warunki transportu osadu zależą między innymi od właściwości fizycznych zawiesin i od promienia hydraulicznego, 
a więc od średnicy przewodu ciśnieniowego, a dla kanałów grawitacyjnych od ich kształtu, wielkości i napełnienia 
względnego. Nie ma jednej uniwersalnej prędkości samooczyszczania, ponieważ ona również zależy od promienia hy-
draulicznego kanału [7].



115

WNIOSKI

 – Ogólnie dostępny program Epanet nadaje się do symulowania czasowo-przestrzennej pracy ciśnieniowej sieci ka-
nalizacyjnej, a przewidziane w nim instrukcje sterowania pompami są wystarczające dla opisu warunków włączania 
się i wyłączania poszczególnych agregatów w zależności od poziomu ścieków w czerpni.

 – Przy przepompowywaniu ścieków z najniżej położonego miejsca w zlewni do oczyszczalni należy zwrócić uwa-
gę na niebezpieczeństwo rozerwania strugi w ujemnej fazie uderzenia hydraulicznego. Z uwagi na niższe ciśnienia 
i wyższe temperatury niebezpieczeństwo to jest z natury wyższe w kanalizacyjnym ciśnieniowym przewodzie niż 
przy transporcie wody pitnej.

 – W obliczeniach hydraulicznych pompowni ścieków, złożonych z kilku agregatów pompowych, należy rozważyć 
różne scenariusze współpracy, zwracając bacznie uwagę na to, czy w każdym z nich dojdzie do pełnego otwarcia 
zaworów zwrotnych i czy nie wystąpi znacznie wyższa od zakładanej wymagana wysokość ciśnienia na wlocie do 
króćca ssawnego pomp. Wysokość ta jest funkcją wydajności pompy. Współczynniki oporów miejscowych dla czę-
ściowo otwartych zaworów są znacznie większe niż przy pełnym otwarciu, a praca tych zaworów dla zbyt małych 
prędkości przepływu może być niestabilna.

 – Ocenę warunków transportu osadów w kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej można przeprowadzić z uwagi na 
wartości naprężeń ścinających na granicy ściana przewodu – ścieki. Nie ma jednej uniwersalnej prędkości samo-
oczyszczania przewodów, ponieważ jest ona uzależniona między innymi od promienia hydraulicznego, a więc od 
wielkości i napełnienia kanału.
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3. WYMIAROWANIE SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ
Ten rozdział zawiera obszerne fragment tekstu W. Dąbrowski, Pompownie	ścieków	–	uciążliwości	eksploatacyjne, Ry-
nek Instalacyjny, 12, 69, 2013.

WSTĘP

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kana-
lizacji ciśnieniowej, występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie się odorów, 
jak również problem korozji siarczanowej betonu, żeliwa i stali. Jest to problem dotyczący nie tylko kanalizacji, ale 
również oczyszczalni ścieków, przynajmniej w zakresie krat, piaskowników i osadników wstępnych oraz początku 
komór osadu czynnego, dopóki napowietrzanie nie usunie siarkowodoru ze ścieków.

ODORY I KOROZJA SIARCZANOWA

Korozja siarczanowa wystąpić może w źle przewietrzanej kanalizacji grawitacyjnej, zwłaszcza gdy spadki, w których 
prowadzone są kanały, nie umożliwiają okresowego transportu zawieszonych części stałych. Jednakże korozja siarcza-
nowa i odory są nieodłącznie powiązane z kanalizacją ciśnieniową. Wszystkie odory mają w swoim składzie atomy 
siarki lub azotu. Skład odorantów najczęściej spotykanych w kanalizacji zacytowano w tabeli 1 za książką [4], w której 
skorzystano z raportu Agencji Ochrony Środowiska [1].
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Tabela 1
Zacytowane za raportem Agencji Ochrony Środowiska USA [1] najczęściej występujące w kanalizacji odory

Nazwa Wzór chemiczny Określenie zapachu Stężenie 
wyczuwalne 

węchem [ppm]

Masa 
cząsteczkowa 

2-propenylotiol CH2=CH-CH2-SH silny czosnku w kawie 0,00005 74,15

pentylotiol CH3-(CH2)3-CH2-SH obrzydliwy 0,0003 104,22

fenylometanotiol C6H5CH2-SH silny i nieprzyjemny 0,00019 124,21

2-butenyltiol CH3-CH=CH-CH2-SH skunksa 0,000029 90,19

sulfid dimetylowy CH3-S-CH3 gnijących warzyw 0,0001 62,13

etanotiol CH3CH2-SH gnijącej kapusty 0,00019 62,10

siarkowodór H2S zgniłych jaj 0,00047 34,10

metanotiol CH3SH gnijącej kapusty 0,0011 48,10

propanotiol CH3-CH2-CH2-SH nieprzyjemny 0,000075 76,16

dwutlenek siarki SO2 ostry, drażniący 0,009 64,07

tertbutanotiol (CH3)3C-SH nieprzyjemny, skunksa 0,00008 90,10

fulfanylokrezol CH3-C6H4-SH zjełczały 0,000062 124,21

benzenotiol C6H5SH czosnkowy 0,000062 110,18

Odory powstają w wyniku zachodzenia procesów gnilnych w biofilmie pokrywającym ściany przewodów ciśnienio-
wych, ponieważ tam rozwijają się kolonie bakterii utleniające łatwo rozkładalne związki organiczne, redukując azot pozo-
stający w azotanach, a później siarkę pochodzącą z siarczanów. Wymaga to dyfuzji związków organicznych do biofilmu 
i osadów, przy czym w przeciętnych ściekach bytowo-gospodarczych siarczany dyfundują w nadmiarze, a więc nie ich 



119

stężenie w ściekach, tylko całkowity węgiel organiczny, BZT-y i ChZT-y, a bardziej ich rozpuszczalne czy łatwo biodegra-
dowalne części, determinują szybkość redukcji siarki i wytwarzania siarczków, a nie stężenia siarczanów w ściekach. Re-
dukcja siarki w znacznie mniejszym stopniu zachodzi w ściekach niż w biofilmie, ponieważ brakuje w nich rozwiniętych 
kolonii bakterii Desulfovibrio prowadzących do tej redukcji. Dlatego często szybkość redukcji siarki oblicza się na jeden 
metr kwadratowy wewnętrznej powierzchni przewodów ciśnieniowych, tak jak to podano w tabeli 2, zacytowanej tutaj za 
książką [4]. Pominięto tu informacje o publikacjach, z których pochodzą empiryczne wzory podane w tabeli 1. Można je 
znaleźć zebrane w pozycjach [1], [4], [5], [6] i [7]. Znając średnicę przewodu ciśnieniowego, można obliczyć powierzch-
nię biofilmu przypadającą na jednostkę objętości ścieków zamkniętych w tym przewodzie, a więc można zapisać także 
równania na szybkość redukcji siarki w odniesieniu do jednostkowej objętości ścieków. Takie równanie będzie zawsze 
zawierać średnicę przewodu. Przykładem może być równanie (1), zalecane przez Agencję Ochrony Środowiska USA.

Tabela 2
Zacytowane za książką [4] równania empiryczne na szybkość redukcji siarki z siarczanów do siarczków z metra kwadratowego biofilmu 
przykrywającego ścianę rurociągu ciśnieniowego ścieków. W praktycznych zastosowaniach tych równań stosuje się parametry fizyczno-  
-chemiczne ścieków na wypływie z pompowni, ponieważ	zmiany	BZT5 są w przewodzie ciśnieniowym nieznaczne

Równanie na dS/dt wyrażone w g·S/(m2·h) Uwagi

dS/dt = 5*10-4u(BZT5)
0,8 (SO4

2-)0,41,139(T-20)

dS/dt = 2,28*10-4ChZT·1,07(T-20)

dS/dt = 10-3BZT5·1,07(T-20)

dS/dt = 1,52*10-3ChZT[1+0,004D]/D

dS/dt = 5,2*10-6ChZTt
1,91,07(T-20)

dS/dt = 5,2*10-6ChZTs
2,11,07(T-20) dla podczyszczonych ścieków

dS/dt = k(ChZTs-50)0,51,07(T-20)

dS/dt = a(ChZTs-50)0,51,03(T-20)

dS/dt = 4,0*10-3(ChZTs-47)0,491,07(T-20) w kanale ogólnospławnym, w którym w czasie pogody 
bezdeszczowej ChZTt:BZTt = 2,3:1 : ChZTs:BZTs = 1:0,3
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W tabeli 2 wprowadzono następujące oznaczenia:
dS/dt – szybkość produkcji siarczków (w tym siarkowodoru) mierzona w gramach zredukowanej siarki na jednym 

metrze kwadratowym powierzchni wewnętrznej przewodu ciśnieniowego w czasie jednej godziny, a więc 
w gS/(m2·h),

a – współczynnik z przedziału 0,001-0,002 dla bytowo-gospodarczych ścieków w Danii, bez dopływu ścieków prze-
mysłowych,

a – współczynnik z przedziału 0,003-0,006 dla mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych z dodatkiem przemysło-
wych,

a – współczynnik przyjmowany w granicach 0,007-0,010 dla ścieków z przemysłu spożywczego, bogatych w łatwo 
biodegradowalne związki organiczne,

BZTt, BZTs – całkowite i rozpuszczalne BZT5 uzyskane po przefiltrowaniu ścieków przez sączek o wielkości porów 
0,45 mm,

ChZTt, ChZTs – chemiczne zapotrzebowanie tlenu, chemiczne zapotrzebowanie tlenu związków rozpuszczonych  
[g O2/m

3] po przefiltrowaniu przez spiek szklany o wymiarach porów 0,45 mm,
k – współczynnik równy 0,0015 dla ścieków bytowo-gospodarczych w Danii, 0,003 dla mieszaniny ścieków bytowo-

-gospodarczych i przemysłowych, 0,006 dla ścieków z przemysłu spożywczego,
T – temperatura [oC].

Ponieważ redukcja siarki w przewodach tłocznych zachodzi z opisanego uprzednio powodu niemal wyłącznie w bio-
filmie, do którego dyfundują ze ścieków związki zawierające atomy siarki, to siarka redukowana jest przede wszystkim 
z siarczanów, ponieważ również bogate w nią białka znacznie wolniej dyfundują do biofilmu i osadów z uwagi na ich 
bardzo duże masy cząsteczkowe.

Agencja Ochrony Środowiska USA proponuje jednakże własne równanie (1) na szybkość redukcji siarki w biofil-
mie [1], [7]:
 d[S]/dt = M•[EBOD•(4/d + 1,57)]  (1)



121

gdzie:
d[S]/dt – szybkość redukcji siarki wyrażona w gramach siarki w odniesieniu do jednego metra sześciennego ścieków 

wyrażona w [g/(m3· h)],
M – stała wyznaczana empirycznie [m/h],
EBOD – wartość BZT5 przeliczona na temperaturę 20°C według wzoru BZT5·1,07(T-20) [g/(m3•h)],
d – średnica rury [m],
T – temperatura ścieków [°C].

Jeżeli na dopływie do rurociągu już występują siarczki rozpuszczone o stężeniu S1, to z równania tego wynika, że na 
wypływie stężenie siarczków rozpuszczonych S2 wyniesie:
 S2 = S1 + M•t•[EBOD•(4/d + 1,57)]  (2)

gdzie: t – czas przepływu przez rurociąg w godzinach.

Stosując równania (1), (2) dla prognozy ilości wytwarzanych siarczków w przewodach tłocznych, zakłada się, że 
zmiany BOD w czasie przepływu przez przewód ciśnieniowy są na tyle małe, że nie jest konieczne ich uwzględnianie 
w obliczeniach.

Poradnik U.S. EPA [1] cytuje wyniki różnych badań nad wartością współczynnika M i według tych danych współ-
czynnik ten zawiera się pomiędzy 0,05•10-3 [m/h] a 2,90•10-3 [m/h], a więc rozrzut jego wartości jest bardzo duży. 
Tak różne wartości wynikają stąd, że w ściekach mogą występować substancje toksyczne przeszkadzające w proce-
sach biochemicznych. W przypadku braku danych U.S. EPA zaleca przyjmować M = 10-3 m/h. Prowadząc porównania 
z zastosowaniem wzorów zastawionych w tabeli 1 (to znaczy takich, w których szybkość redukcji siarki dS/dt nie jest 
wyrażona w g/(m3·h), tylko w g/(m2·h)), należy przeliczyć emisję siarczków, w tym siarkowodoru, z jednego metra 
kwadratowego powierzchni wewnętrznej ściany przewodu w ciągu godziny na jeden metr sześcienny ścieków przepły-
wających tym przewodem przez godzinę. Jeżeli należy wyznaczyć masę siarczków MS [kg/h] wypływających z ruro-
ciągu w ciągu godziny, to uzyskamy ją, mnożąc powierzchnię biofilmu w metrach kwadratowych, równą powierzchni 
wewnętrznej rurociągu, przez dS/dt wyrażone w g/(m2·h) [8]:
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 MS = 3,141·10-3 · d·L·dS/dt  (3)

gdzie: L – długość rurociągu ciśnieniowego wyrażona w metrach.

Aby prognozować stężenie siarczków w ściekach C [kg/m3] wypływających z rurociągu, konieczne jest uwzględnie-
nie czasu przetrzymania t = L/u:
 C = 4·10-3·L·r/(u·d)  (4)

gdzie: u – prędkość przepływu ścieków w metrach na godzinę.

W kanałach grawitacyjnych i ciśnieniowych o czasie przetrzymania ścieków rzędu kilku do kilkunastu minut w ście-
kach mogą wystąpić warunki aerobowe i wówczas od stężenia tlenu w ściekach zależy to, czy z biofilmu dostanie się 
do nich siarkowodór. Jeżeli to stężenie przekracza 1 mg tlenu na litr, to siarka dyfundując przez biofilm zostanie po 
drodze do ścieków utleniona przez tlen, który dyfunduje w kierunku przeciwnym [1]. Przy stężeniach tlenu w ściekach 
niższych niż 0,1 mg/l utlenianie to będzie mieć marginalny wpływ na ilość siarkowodoru przedostającego się do ście-
ków. W zakresie pośrednim stężenia tlenu trudno jest z góry przesądzić o tym, czy siarkowodór będzie transportowany 
do ścieków [1]. W większości kanałów ciśnieniowych tlen w ściekach jest szybko zużywany i sprawa transportu siar-
kowodoru z biofilmu do ścieków jest bezdyskusyjna.

Kolejnymi parametrami, istotnymi dla prognozowania korozji siarczanowej, jest pH ścieków oraz stężenie żelaza. Jony 
żelaza powodują wytrącanie słabo rozpuszczalnych siarczków żelaza FeS. Zazwyczaj od 10% do 30% siarczków strąca się 
samoczynnie przez reakcję z jonami żelaza i innych metali. Te siarczki nie biorą udziału w korozji siarczanowej kanałów.

Przy kwaśnym odczynie ścieków podstawową formą, w jakiej występuje siarka, jest siarkowodór H2S, a przy zasa-
dowym odczynie jony HS-. Siarkowodór w rurociągu tłocznym nie prowadzi do istotnych strat spowodowanych korozją 
siarczanową, jest natomiast destrukcyjny w kanałach grawitacyjnych, do których są często doprowadzane ścieki prze-
wodami tłocznymi. W kanałach grawitacyjnych siarkowodór, jako że jest gazem, ulatnia się ze ścieków i przyczynia 
do korozji siarczanowej sklepienia kanałów betonowych i żelbetowych. Natomiast jony HS- pozostają w ściekach i do-
póki nie zostanie obniżona wartość ich pH, na przykład przez dopływ ścieków kwaśnych, to nie zagrażają konstrukcji 
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kanałów. Tak więc wartość pH ścieków jest bardzo istotna przy prognozowaniu postępów korozji siarczanowej. Na ry-
sunku 1 przedstawiono ułamkowy udział siarkowodoru i jonów HS- w zależności od pH ścieków [4]. Wykres sporządzo-
no dla ścieków o niskiej mineralizacji, a więc małej wartości siły jonowej i temperatury ścieków 25°C. W długich kana-
łach, w miarę przechodzenia siarkowodoru do powietrza, jony HS- przechodzą w H2S, dążąc do zachowania równowagi.

Kolejną informacją, jeśli idzie o korozję kanału betonowego, do którego doprowadzane są ścieki przewodem ciśnienio-
wym, jest ocena efektywności przewietrzania kanału [3]. Z kanałów dobrze przewietrzanych siarkowodór jest w dużej czę-
ści usuwany wraz z przepływającym powietrzem. Dalej dla rozwoju korozji siarczanowej potrzebna jest wilgoć oraz pH 
betonu poniżej 9, do czego z czasem dochodzi w wyniku reakcji zasady wapiennej z ditlenkiem węgla. Poniżej tej wartości 
pH rozmnażają się bakterie Thiobacillus Desulfovibrio,	Desulfotomaculum	utleniające siarkę ujemnie dwuwartościową do 
wartości zerowej, a później bakterie Desulfobacterium,	Desulfococcus	do plus sześć, co prowadzi do powstania siarczanów.

Utlenianie siarki może też odbywać się dzięki aktywności życiowej obligatoryjnych chemolitrofów (Thiobacillus	
concretivorus, Tchiobacillus	thiooxidans, Thiobacillus	neapolitanus, Thiobacillus	ferrooxidans), fakultatywnych che-
molitotrofów, fotolitotrofów (Chlorobiaceae, Chromatiaceae, Rhodospirillaceae), chemoorganotrofów (Beggiatoa	sp., 
Thiotrix	sp., Thiobacillus	Q), bakterii Pseudomonoas, drożdży Rhodotorula oraz wielu innych mikroorganizmów. Po-
wstałe na powierzchni sklepienia kanałów grawitacyj-
nych siarczany wchodzą w reakcję z zasadą wapienną, 
tworząc najpierw gips CaSO4·2H2O, a później w re-
akcji pomiędzy nim i niezhydratyzowanym glinianem 
trójwapniowym lub monosulfatem powstaje ettringit 
3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O, który krystalizując z tak 
dużą liczbą cząsteczek zajmuje dużą objętość, rozsa-
dzając beton [9].

Rys. 1. Wykres zmian udziału molowego poszczególnych  
form siarczków rozpuszczalnych H2S, HS-, S2- w roztworze 

wodnym o niskiej mocy jonowej i temperaturze 25°C, 
zacytowany za książką [4].
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W przewodach tłocznych o dużych średnicach, prowadzących stężone ścieki o stosunkowo wysokiej temperatu-
rze, destrukcja położonego dalej kanału grawitacyjnego może przebiegać zatrważająco szybko. Kanał grawitacyjny 
o długości pięciu kilometrów, odprowadzający ścieki z Kalisza do oczyszczalni Kapuściska, zbudowany z podłużnie 
i poprzecznie sprężonych ciśnieniowych rur żelbetowych Betras, o średnicy przeważnie 1400 mm i wytrzymałości 
betonu, w starej klasyfikacji B45, został zniszczony przez korozję siarczanową podczas pięcioletniej eksploatacji [2]. 
Częściowo przewody były od góry załamane do tego stopnia, że wymagały wymiany, ponieważ nie można było bez-
wykopowo wstawić do nich przewodów Hobas, którymi to rurami poddano renowacji całe pięć kilometrów przewodu 
grawitacyjnego. Metody zapobiegania to napowietrzanie, doprowadzanie tlenu, wprowadzanie azotanów i związków 
żelaza, usprawnienie wentylacji przewodów oraz unikanie przewodów betonowych lub przykrywanie ich powierzch-
ni wykładzinami z tworzyw sztucznych. W przewodach o małych średnicach i niedużej długości powierzchnia bio-
filmu jest również niewielka i problemy z wydzielaniem siarkowodoru i innych odorantów są również zminiaturyzo-
wane. Jednakże przy długich czasach przetrzymania, na przykład w czasie przestojów nocą, stężenia siarkowodoru 
w ściekach wypływających z tych przewodów mogą być bardzo wysokie, ponieważ na jednostkę powierzchni biofil-
mu w przewodach o małej średnicy przypada mniejsza objętość ścieków.

ZASTOSOWANIE PROGRAMU EPANET

W rozpoznaniu stanu technicznego ciśnieniowego systemu odprowadzania ścieków pomocne może być oprogra-
mowanie numeryczne do obliczania przepływów i ciśnień w przewodach. Jest ono tym istotniejsze, im mniejszą 
możliwością pomiarów dysponujemy. Przykładem będzie tutaj przepompownia w mieście „M”, dla której jedynymi 
możliwymi informacjami jest przepływ przez przewód odprowadzający ścieki z całej pompowni. Ścieki ogólno-
spławne są pompowane na długości około 300 metrów w kierunku oczyszczalni w celu pokonania lokalnego wznie-
sienia terenu. Następnie ze studni rozprężnej ścieki spływają grawitacyjnie do oczyszczalni. Tak zaprojektowany 
układ zapobiega rozerwaniu strumienia w czasie ujemnej fazy uderzenia hydraulicznego, do którego mogłoby łatwo 
dojść, gdyby cały rurociąg do oczyszczalni został zaprojektowany jako ciśnieniowy, co stanowiło przedmiot dysku-
sji w pierwszej części artykułu.
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Pompownia pracuje z napływem i ma kształt walca, który podzielono w pionie na dwie nierówne części, z których 
większą stanowi pompownia, a mniejszą zbiornik czerpalny ścieków. Po modernizacji pompownia jest złożona z czterech 
pomp, posadowionych wertykalnie na czterech fundamentach. Pompy pracują z napływem ścieków, a więc ich poziom 
w zbiorniku znajduje się powyżej króćca wlotowego do pomp. Schemat połączenia pomp i rurociągów pokazano na ry-
sunku 2, który stanowi wydruk z programu obliczeniowego Epanet 2. Do zbiornika 2 dopływają ścieki ogólnospławne ka-
nałem 1. Przyjęta do obliczeń duża średnica przewodu 1 i mała długość powoduje, że zadając w węźle 1 dopływy (ujem-
ne rozbiory), zmienne w czasie, możliwe jest modelowanie pracy pompowni przy zadanych dopływach w czasie deszczu. 
Zbiornik 2 uwzględnia bilans masy w czasie. Sterowanie pompami 6, 7, 8 i 9 odbywa się w zależności od poziomu ścieków 
w zbiorniku. Pierwsza pompa włącza się, gdy poziom przekroczy 1,75 m, i wyłącza, gdy spadnie poniżej 1,35 m. Druga 
włącza się, gdy poziom napełnienia zbiornika przekroczy 2,15 m, i wyłącza, gdy spadnie poniżej 1,35 m, trzecia, gdy po-
ziom przekroczy 2,35 m i spadnie poniżej 1,35 m, a czwarta jest załączana, gdy poziom przekroczy 2,55 m, a wyłączana, 
gdy spadnie poniżej 1,35 m. Model nie uwzględnia tego, że pompy pracują w rezerwie gorącej, to znaczy tak, że w cza-
sie pogody bezdeszczowej pracują kolejno w zakre-
sie położeń zwierciadła ścieków w zbiorniku pomię-
dzy 1,75 i 1,35 m. Jest to praktycznie bez znaczenia 
dla wyników obliczeń, ponieważ – jak potwierdził 
pomiarami serwisant producenta pomp Grundfos 
– wydajności pojedynczo pracujących pomp o tej sa-
mej wielkości nieznacznie różnią się pomiędzy sobą. 
Odcinek tłoczny o sumarycznej długości 304 metrów 
został rozbity na dwa odcinki numer 17 i 18. Stud-
nię rozprężną zamodelowano za pomocą symbolu 
używanego do ustalenia poziomu zwierciadła wody, 
a tym razem ścieków, i nadano mu numer 16.

Rys. 2. Schemat połączeń do modelu numerycznego 
pompowni w programie Epanet 2.
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Zsumowano współczynniki oporów miejscowych na poszczególnych odcinkach i wpisano je do programu. Naj-
bardziej problematyczne jest ustalenie wielkości współczynnika oporu dla zwrotnych zaworów kulowych, ponieważ 
do przekroczenia pewnej wartości ciśnienia od strony napływu w ogóle się one nie otwierają, później są częściowo 
otwarte, co odpowiada bardzo wysokim wartościom współczynników oporów miejscowych, i wreszcie po całkowitym 
otwarciu wartość tych współczynników spada. Tak więc zawory zwrotne nie charakteryzują się stałą wartością współ-
czynnika oporów miejscowych aż do ich całkowitego otwarcia. Zastosowane zawory zwrotne kołnierzowe z wulkani-
zowaną kulą produkcji Jafar o numerze katalogowym 6516 otwierają się całkowicie po przekroczeniu spadku wysoko-
ści ciśnienia 0,4 m słupa wody przy wydajności 360m3/h, to znaczy 100 l/s, co wynika z katalogu producenta zaworów. 
Poniżej tego przepływu zastosowane zawory zwrotne nie powinny pracować, ponieważ położenie kuli może być nie-
stabilne. Przepływ 100 l/s przez przewód o średnicy 200 mm odbywa się z prędkością 3,2 m/s. Obliczając na tej pod-
stawie wartość współczynnika oporów miejscowych ze wzoru (5), otrzymujemy stosunkowo małą wartość współczyn-
nika oporów miejscowych ξ = 0,76.
 Δhstr = ξ v2/2g  (5)

gdzie: 
Δhstr – strata wysokości ciśnienia w metrach słupa wody, 
ξ – współczynnik oporów miejscowych, 
g – przyspieszenie ziemskie.

Korzystając dalej z krzywej sprawności tychże zaworów zwrotnych, otrzymujemy stratę wysokości ciśnienia 2 m 
słupa wody przy wydajności 236 l/s, to jest przy prędkości około 7,5 m/s. Obliczony współczynnik oporów miejsco-
wych wynosi dla tych wartości nieco ponad 0,7. Tak więc współczynnik oporów miejscowych najpierw maleje wraz ze 
wzrostem prędkości przepływu, aż do całkowitego otwarcia zaworu kulowego, a później utrzymuje wartość stałą. Dla 
pojedynczo pracującej pompy przyjęto pełne otwarcie zwrotnego zaworu kulowego i ξ = 0,8.

Dla mniejszych średnic wymagane są mniejsze przepływy, aby całkowicie otworzyć zawór zwrotny i tak przykłado-
wo dla średnicy 100 mm zaworów kulowych tego samego producenta byłoby to 50 l/s, a minimalna prędkość przepły-
wu dla pełnego otwarcia byłaby jeszcze większa.
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WYNIKI OBLICZEŃ I DYSKUSJA

Do obliczeń w pompowni założono bardzo wysoką wartość zastępczego współczynnika chropowatość piaskowej prze-
wodów dla nowej pompowni 1 mm, a w starym przewodzie tłocznym 6 mm. Obliczenia przeprowadzono, przyjmując, 
że w czasie symulacji numerycznej zamknięty jest przewód do mieszania osadów w komorze przepompowni. Ten 
przewód, o średnicy 100 mm, włączony jest do rurociągu tłocznego w pompowni pomiędzy węzłami 13 i 14. Wszystkie 
obliczenia przeprowadzono przy wysokości napełnienia ściekami odpowiadającym chwili włączenia ostatniej pompy 
i wyłączenia pierwszej.

Przy przyjęciu do modelu numerycznego wysokich wartości zastępczej chropowatości piaskowej 1 mm w pompow-
ni i 6 mm na odcinku tłocznym, pojedyncza pompa według obliczeń powinna dostarczać od 108 do 113 l/s dla wyso-
kości napełnienia 1,40 m w komorze czerpalnej oraz od 113 do 119 l/s dla wysokości napełnienia 2,60 m. Zróżnicowa-
nie wydajności przy tej samej wysokości napełnienia wynika z różnych ustawień pomp w pompowni. Wartość 108 l/s 
jest zaniżona z uwagi na zawyżony współczynnik oporów dla trójników, które dla pojedynczej pompy nie pracują jako 
trójniki i nie powodują tak dużych strat wysokości ciśnienia. Tymczasem z pomiarów Grundfos wynika, że pojedyn-
cze pompy dają wydajności od 92 do 94 l/s, a więc znacznie mniejsze. Tak mała różnica wydajności skrajnych pomp 
pracujących z osobna świadczy o tym, że od węzła 14 do węzła 11 opory przepływu są mniejsze od założonych w mo-
delu (współczynniki oporów miejscowych dla trójników) i że na tym odcinku nie ma co szukać przyczyn dławienia 
przepływu. Przy dwóch pracujących pompach sumaryczna obliczona z modelu wydajność pomp 6-7, 3-8 wyniosła 203 
l/s przy napełnieniu 2,60 m komory czerpalnej oraz pomp 4-13 i 5-14 – 185 l/s przy napełnieniu 1,40 m. Tymczasem 
pomierzona przez Grundfos wydajność dwóch pomp wyniosła 125 l/s. Dla trzech pomp pracujących (nr 6-7, 3-8, 4-9 
z rysunku 1) przy wysokości napełnienia zbiornika czerpalnego 2,60 m obliczone wydajności wynoszą 86, 85 i 84 l/s, 
a więc obliczeniowa wydajność całkowita wynosi 256 l/s, a pomierzona przez Grundfos 153 l/s. Dla czterech współ-
pracujących pomp obliczone wydajności wynosiły odpowiednio 75, 74, 71 i 70 l/s. Brak jest wyników pomiarów, które 
można byłoby porównać z wartościami obliczeniowymi dla tego przypadku.
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TAROWANIE MODELU

Ponieważ różnice pomiędzy obliczonymi i pomierzonymi wartościami przepływów są rażąco duże, podjęto więc próbę 
wytarowania modelu. Jak już wcześniej stwierdzono, od węzła 14 do 11 opory przepływu są mniejsze od założonych 
w modelu (współczynniki oporów miejscowych dla trójników) i wyniki pomiarów przeprowadzonych przez Grundfos 
dowodzą, że na tym odcinku nie ma co szukać przyczyn dławienia przepływu. Próba tarowania modelu przez zwiększa-
nie stałych współczynników oporów miejscowych na odcinkach 6-11, 3-12, 4-13, 5-14 nie może dać zadowalających 
rezultatów, ponieważ prowadzić będzie do prawie równomiernego dławienia pomp. Tarowanie mogłoby być przepro-
wadzone przez zwiększanie współczynników oporów miejscowych kulowych zaworów zwrotnych na połączeniach 
7-11, 8-12, 9-13, 10-14, tym większych, im mniejszy jest przepływ, ale nie wiadomo nic o wielkości tych oporów dla 
przepływów poniżej charakterystyki pracy podanej przez producenta. Dla małych przepływów wiadomo, że współ-
czynniki strat miejscowych zaworów zwrotnych silnie rosną, ale maleje kwadrat prędkości przepływu. Tak więc za 
najbardziej prawdopodobne przyjęto wystąpienie wysokich oporów w przewodzie tranzytowym, spowodowanych opo-
rem miejscowym – przymkniętą zasuwą lub osadami w tym przewodzie. Przyjmując całkowity współczynnik oporów 
miejscowych na odcinku 15-16 w wysokości ∑ξ = 180, uzyskano sumaryczny przepływ dla dwóch pomp (5-10, 4-9) 
w wysokości 134-138 l/s przy wysokości napełnienia w komorze czerpalnej 1,40m, a z pomiarów Grundfos 125 l/s. 
Dla pracujących trzech pomp (6-7, 3-8, 4-9) i napełnienia zbiornika czerpalnego 2,60 m, otrzymano z obliczeń 149 l/s, 
a z pomiarów Grundfos 153 l/s. Dla pracującej pojedynczej pompy (5-10) otrzymano przepływ obliczeniowy 92 l/s, 
a z pomiarów Grundfos 93 l/s. Tak więc zgodność obliczeń z pomiarami jest dobra, co świadczy o nadzwyczaj dużej 
oporności rurociągu tłocznego poza pompownią (osady, przymknięta zasuwa).
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OSADY W PRZEWODACH SSAWNYCH

Według obliczeń dla pojedynczo pracującej pompy (najczęstszy przypadek) naprężenia ścinające w rurociągu ssaw-
nym analizowanej pompowni wynoszą około 4,9 N/m2, co jest na tyle dużą wartością, że wątpliwe wydaje się, aby 
w przewodach tych mógł się odłożyć osad. Również rurociąg tłoczny pracuje przy stosunkowo wysokich wartościach 
naprężeń ścinających 4,3 N/m2 przy pojedynczo pracującej pompie.

Trudno jest ocenić okresowe działanie recyrkulacji ścieków w komorze czerpalnej, ponieważ brak jest danych co do 
tego rozwiązania w dokumentacji, a dostęp wymagałby najpierw spuszczenia ścieków z komory, a więc wykonania na 
ten czas obejścia pompowni. Zawracane okresowo do komory ścieki mają naddatek ciśnienia w stosunku do potrzeb 
rozmywania osadów i układ można rozwiązać na przykład, układając w narożnikach komory, na jej dnie, wypływy za-
kończone dyszami, tak aby wykorzystać ciśnienie panujące po stronie tłocznej pompowni do nadania ściekom wyso-
kiej energii kinetycznej w celu rozmywania osadów.

MODEL OGÓLNY

Zastosowane do badania pompowni ścieków ogólnospławnych modele łatwo jest rozszerzyć o możliwość współpracy 
ze zmiennym w czasie dopływem ścieków deszczowych. Ponieważ program Epanet nie służy do modelowania prze-
pływu przez kanały ze swobodnym zwierciadłem wody, dlatego konieczne jest zadanie zmiennego w czasie dopływu 
do pompowni. Należy również zdefiniować okres czasu, którego dotyczy rozkład czasowy dopływu, i podać współ-
czynniki nierównomierności w opcji „pattern”. Zapisane w opcji „controls” instrukcje sterowania pracą pomp w zależ-
ności od położenia zwierciadła wody w zbiorniku pompowni, powinny odpowiadać warunkom rzeczywistym. Bardziej 
naturalne w przypadku takiej potrzeby jest jednak zastosowanie jednego programu dla kanałów dopływowych i pom-
powni z tranzytem. Liczba komercyjnych programów, które można w tym celu zastosować, jest duża, ale można też 
skorzystać z darmowego programu Storm Water Management Model (SWMM), który dostępny jest na stronie głównej 
Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (www.epa.gov).
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WNIOSKI

 – Kanalizacji ciśnieniowej towarzyszy wydzielanie odorów, w tym toksycznego siarkowodoru, który powoduje ko-
rozję siarczanową grawitacyjnych kanałów betonowych, a gdy ich nie ma za przewodem tłocznym, to konstrukcji 
oczyszczalni ścieków. Sam przewód ciśnieniowy nie jest atakowany przez ten rodzaj korozji. Straty materialne wy-
wołane korozją mogą być dotkliwe i problem ten wymaga poświęcenia w Polsce znacznie większej uwagi niż do-
tychczas. Im mniejsze średnice przewodów i krótsze czasy przetrzymania, tym mniejsze są straty wywołane korozją. 
Możliwe jest prognozowanie postępów korozji, a co ważniejsze jej przeciwdziałanie. W kanalizacji ciśnieniowej, 
w terenie o zabudowie rozproszonej, a więc dla małych średnic przewodów i przy krótkich czasach przetrzymania, 
ilość wydzielanego siarkowodoru i innych odorów jest mniejsza niż przy dużych średnicach przewodu.

 – Aby doszło do gwałtownej korozji siarczanowej betonu, muszą być spełnione następujące warunki:
 – stężenie tlenu rozpuszczonego w kanale grawitacyjnym mniejsze od 1 mg/l,
 – czas przetrzymania w przewodzie ciśnieniowym powyżej 0,5 h albo małe prędkości przepływu w przewodzie 

grawitacyjnym i nieefektywne przewietrzanie,
 – pH ścieków poniżej 8,
 – zawilgocenie sklepienia kanału grawitacyjnego,

Korozja siarczanowa przebiega tym szybciej, im:
 – mniejsze jest stężenie tlenu w ściekach,
 – mniejsze jest stężenie azotanów w ściekach,
 – dłuższy jest czas przetrzymania ścieków w kanale ciśnieniowym,
 – bardziej stężone są ścieki bytowo-gospodarcze,
 – niższe jest pH ścieków i wyższa ich temperatura,
 – mniej efektywne jest przewietrzanie kanału grawitacyjnego.

Aby doszło do korozji siarczanowej betonowego kanału grawitacyjnego, konieczny jest też choćby nieduży dopływ 
tlenu do powietrza wypełniającego kanał, ale wystarczą włazy kanalizacyjne, a tym bardziej rzadkie podłączenia do 
budynków z pionami zakończonymi wywietrznikami.
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 – Programy numeryczne do obliczania ciśnieniowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są przydatnym narzę-
dziem do badania powodów zmniejszenia się wydajności pompowni i utrudnień w ich pracy, spowodowanych na 
przykład częściowym zamknięciem zaworów zwrotnych lub zbyt dużymi wymaganymi wartościami ciśnienia na ssa-
niu dla wydajności pomp znacznie odbiegających od wartości nominalnych. Programy takie stanowią niezastąpione 
narzędzie do takich badań tam, gdzie możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek pomiarów są bardzo ograniczone.

 – Warunki samooczyszczania się przewodów tłocznych zależą w dużej mierze od tego, na ile strome są charaktery-
styki pomp. Przy stromych charakterystykach raz na pewien czas bardzo wzrastają ciśnienia i prędkości przepływu 
ścieków, co sprzyja usuwaniu osadów. Obliczone wartości naprężeń ścinających są znacznie lepszym wskaźnikiem 
warunków transportu osadów niż same prędkości przepływu, ponieważ ich wartości uwzględniają wpływ średnicy 
i chropowatości przewodu. W przewodach ciśnieniowych na sklepieniu kanału często odkładają się tłuszcze.
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